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BIJLAGE 1  
SDS BLOOTSTELLINGSSCENARIO (BS) NATRIUMHYDROXIDE 
 
1. BLOOTSTELLINGSBEOORDELING 
 
De blootstellingsscenario’s zijn onderverdeeld in 4 hoofdscenario’s: 
• Productie van vloeibaar NaOH 
• Productie van vast NaOH 
• Industrieel en professioneel gebruik van NaOH 
• Consumentengebruik NaOH 
Een overzicht van de blootstellingsscenario’s en informatie over de levenscyclus van de stof wordt gegeven in 
Tabel 1. De blootstellingsbeoordeling is voornamelijk gebaseerd op de de blootstellingsbeoordeling van de EU 
RAR voor NaOH (2007). De RAR (2007) en de destijds verzamelde informatie werden gebruikt als startpunt 
voor dit dossier. Indien beschikbaar, werden nieuwe gegevens en informatie aan het dossier toegevoegd. 
Tabel 1 Overzicht van de blootstellingsscenario’s en informatie over de levenscyclus van de stof 

Nummer en titel 
 

Productie Preparatie Industrieel of 
dispergerend 

gebruik 

Consumenten 
gebruik 

Voorwerp 
levens 
duur 

Afval 
stadium 

BS1: Productie van vloeibaar NaOH X      
BS2: Productie van vast NaOH X      
BS3: Industrieel en professioneel 
gebruik van NaOH 

 X X    

BS4: Consumentengebruik van NaOH    X   
 
Opmerking over onopzettelijke blootstelling 
Omdat onopzettelijke blootstelling gewoonlijk wordt uitgesloten van een EU chemische 
veiligheidsbeoordeling en onopzettelijke blootstelling wordt meegewogen in de EU RAR (2007; sectie 
4.1.1.3.2, pagina’s 59-62), wordt onopzettelijke beoordeling niet verder beoordeeld in dit dossier. De 
maatregelen ter beheersing van risico’s voor consumenten, geïdentificeerd in the NaOH Risk Reduction 
Strategy (EU RRS, 2008), zijn echter wel opgenomen in dit dossier. 
 
1.1 Blootstellingsscenario 1: Productie van vloeibaar NaOH 
In de EU RAR (2007) werd de vereiste informatie inzake beroepsmatige blootstelling op productiefaciliteiten 
verzameld door middel van een vragenlijst, die werd ontwikkeld door Euro Chlor, in samenwerking met de 
Rapporterende Lidstaat. In die vragenlijst werden de volgende punten behandeld: type producten 
(vast/vloeibaar), aantal medewerkers, blootstellingsschatting gebaseerd op taken, blootstellingsmetingen en 
onopzettelijke blootstelling. De vragenlijsten werden door Euro Chlor naar 97% van de Europese 
chloorproductiefaciliteiten gestuurd (in totaal 86). Een totaal aantal van 36 productiefaciliteiten (42%) 
beantwoordde de vragenlijst en gebaseerd op die gegevens werd een gedetailleerd rapport gemaakt (Euro 
Chlor, 2004c). 
 
1.1.1 Blootstellingsscenario 
1.1.1.1 Korte titel van het blootstellingsscenario 
SU 3, 8: Productie van bulk, grootschalige stoffen. 
PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: Gebruik in (gesloten) continue of batchproces zonder kans op blootstelling of waar kans 
op blootstelling ontstaat (industriële omgeving), inclusief laden, ontladen, monsters nemen en onderhoud. 
PC en AC: Niet van toepassing voor dit BS. 
1.1.1.2 Omschrijving van activiteiten en processen behandeld in het blootstellingsscenario 
NaOH wordt commercieel geproduceerd door middel van een elektrolytisch proces. Pekel, gemaakt van 
natriumchloride, wordt geëlektrolyseerd in ofwel een kwikcel, diafragmacel of membraancel. De bijproducten 
zijn chloor en waterstof. In het kwikcelproces wordt in de cel een natriumkwikamalgaam gevormd. Dit 
amalgaam wordt naar een ontleder gestuurd, waar het wordt gereageerd met water, voor de vorming van 
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vloeiblaar NaOH, waterstof en vrije kwik. De vrije kwik wordt geretourneerd naar de elektrolytische cel. De 
resulterende NaOH-oplossing wordt vervolgens als 50% oplossing opgeslagen in opslagtanks. De oplossing 
wordt getransporteerd in tankwagens, tankauto’s of tankschepen. Bij het membraanproces wordt in de cel een 
oplossing van ongeveer 30% sterkte gevormd. Deze oplossing wordt naar verdampers gestuurd, die hem 
concentreren tot een sterkte van 50%, door de juiste hoeveelheid water te verwijderen. De resulterende NaOH-
oplossing wordt voor het transport opgeslagen in opslagtanks. Het diafragmaproces lijkt veel op het 
membraanproces, behalve dat er in een cel een oplossing van slechts 10-12% wordt gevormd. Daarom is extra 
verdamping nodig om de commerciële concentratie van 50% te bereiken. De watervrije vormen van NaOH 
worden verkregen door verdere concentratie van 50% NaOH. 
1.1.1.3 Operationele omstandigheden 
De gebruikte hoeveelheid per medewerker varieert van activiteit tot activiteit. In de EU RAR (2007) varieerde 
de gemonsterde hoeveelheid product tussen de 0,1 en 15 liter. De antwoorden met de grootste hoeveelheden 
waren ‘15’, ‘2,2’, ‘2’, ‘3x1’ en ‘enkele liters per dag’. De resterende respondenten antwoordden dat er een 
hoeveelheid minder dan 1 kg werd gemonsterd. 
De in aanmerking genomen tijdsduur voor dit blootstellingsscenario is een volledige dienst (8 u/dag) en 200 
dagen/jaar. Voor het nemen van de monsters lag de ‘duur van de taak in minuten per dag’ tussen de 1 en 600 
minuten en was de gemiddelde duur 71 minuten. 
Uit de vragenlijst en de EU RAR (2007) kan worden geconcludeerd dat bijna alle productiefaciliteiten 
vloeibare NaOH produceren met een concentratie van ongeveer 50%. Bij 36% van deze faciliteiten worden 
ook andere vloeibare producten (tussen de 10 en 75%) geproduceerd, met concentraties die in het algemeen 
lager liggen dan 50%. 
1.1.1.4 Risicobeheersmaatregelen 
1.1.1.4.1 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot werknemers 
De risicobeheersmaatregelen met betrekking tot werknemers worden opgesomd in Tabel 2. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen vereiste of verplichte maatregelen en maatregelen die wijzen op goede praktijk. 
Omdat natriumhydroxide bijtend is, dienen de risicobeheersmaatregelen met betrekking tot de menselijke 
gezondheid zich te richten op de preventie van direct contact met de stof. Voor industrieel en professioneel 
gebruik van natriumhydroxide moeten daarom bij voorkeur geautomatiseerde en gesloten systemen worden 
gebruikt. Daar waar aërosols van natriumhydroxide kunnen worden gevormd, is bescherming van de 
luchtwegen noodzakelijk. Door de bijtende eigenschappen zijn ook de juiste huid- en oogbescherming vereist. 
Tabel 2 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot werknemers 

Informatietype Dataveld Uitleg 
Insluiting en goede 
werkpraktijk vereist 

Goede praktijk: vervangen, waar mogelijk, van 
handmatige processen door geautomatiseerde en/of 
gesloten processen. Hiermee worden irriterende 
nevels en mogelijk daaruit voortvloeiende spatten 
vermeden (EU RRS, 2008): 
 Gebruiken van gesloten systemen of bedekken van 

open containers (bijv. schermen) (goede praktijk) 
 Transport via pijpleidingen, technische 

vatenvulling/legen van vaten met automatische 
systemen (zuigpompen, enz.) (goede praktijk) 

 Gebruik van tangen, grijparmen met lange 
handvaten bij handmatig gebruik ‘om direct contact 
en blootstelling aan spatten (niet boven het hoofd 
werken) te voorkomen’ (goede praktijk) 

Situatie ten tijde van de EU 
RAR (2007): De opsluiting was 
in het algemeen ‘semigesloten’ 
(18 faciliteiten). In de resterende 
gevallen was de opsluiting 
‘open’ (6 faciliteiten) of ‘totaal 
gesloten’ (9 faciliteiten). 

Lokale 
uitlaatventilatie en 
goede werkpraktijk 
vereist 

Lokale uitlaatventilatie is geen vereiste, maar goede 
werkpraktijk. 

Ter verbetering van de 
luchtkwaliteit en het voorkomen 
van mogelijke irritatie van de 
luchtwegen in werkgebieden. 
Situatie ten tijde van de EU 
RAR (2007): Slechts één op de 
vijf faciliteiten beschikte over 
‘lokale uitlaatventilatie’. 
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Informatietype Dataveld Uitleg 
Algemene ventilatie Algemene ventilatie is goede praktijk, tenzij lokale 

uitlaatventilatie aanwezig is. 
Ter verbetering van de 
luchtkwaliteit en het voorkomen 
van mogelijke irritatie van de 
luchtwegen in werkgebieden. 
Situatie ten tijde van de EU 
RAR (2007): Algemene 
ventilatie was aanwezig op 26 
faciliteiten, terwijl 5 faciliteiten 
geen ‘algemene ventilatie’ 
hadden tijdens het bemonsteren. 
Vier faciliteiten hadden noch 
‘algemene ventilatie’, noch 
‘lokale uitlaatventilatie’. 

Persoonlijke 
Beschermingsmiddele
n (PBM) vereist onder 
normale 
werkomstandigheden. 

• Bescherming luchtwegen: In geval van stof- of 
aërosolvorming: gebruik een 
ademhalingsbescherming (respirator) met een 
goedgekeurd filter (P2) (vereist) 
• Bescherming handen: ondoordringbare, chemisch 
resistente, beschermende handschoenen (vereist) 
o materiaal: butylrubber, PVC, polychloropreen 

met natuurlijke latexvoering, materiaaldikte: 0,5 
mm, doorbraaktijd: > 480 min 

o materiaal: nitrilrubber, gefluorineerd rubber, 
materiaaldikte: 0,35-0,4 mm, doorbraaktijd: > 480 
min 

• Oogbescherming: een chemisch resistente 
beschermingsbril dient te worden gedragen. Indien er 
kans is op spatten, een nauw aansluitende 
veiligheidsbril/gezichtsscherm dragen (vereist) 
•Geschikte beschermende kleding, schorten, 
schermen en pakken dragen; indien er kans bestaat op 
spatten, rubber of plastic laarzen dragen (vereist) 

Situatie ten tijde van de EU 
RAR (2007): In bijna alle 
gevallen werden geen 
respiratoire bescherming 
gebruikt, maar in alle gevallen 
werden huid en ogen beschermd 
(d.w.z. veiligheidsbril, volledige 
gezichtsscherm, handschoenen, 
speciale kleding). 

Andere 
risicobeheersmaatreg
elen met betrekking 
tot medewerkers. 
Bijv.: bepaalde 
trainingssystemen, 
toezichts-, 
rapportage- of 
auditing-systemen, 
specifieke 
controlebegeleiding. 

De volgende maatregelen zijn vereist (uit EU RRS, 
2008): 
• Medewerkers in het geïdentificeerde  risicovolle 
gebied/proces dienen te worden getraind om 
a) werken zonder ademhalingsbescherming te 
vermijden en b) de bijtende eigenschappen en in het 
bijzonder de gevolgen van het inademen van 
natriumhydroxide voor de luchtwegen te begrijpen en 
c) de veiligere procedures te volgen zoals 
geïnstrueerd door de werkgever (EU RRS, 2008). 
• De werkgever dient er ook zorg voor te dragen 
dat de vereiste PBM beschikbaar zijn en volgens de 
instructies worden gebruikt. 

 

1.1.1.4.2 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu 
Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu dienen om lozing van NaOH-oplossingen in 
gemeentelijk rioolwater of oppervlaktewater te vermijden indien van dergelijke lozingen verwacht wordt dat 
ze aanmerkelijke veranderingen in pH-waarden zullen veroorzaken. Tijdens de introductie in open water is 
regelmatige controle van de pH-waarde vereist. In het algemeen dienen lozingen zodanig te worden uitgevoerd 
dat de pH-veranderingen in de ontvangende oppervlaktewateren minimaal blijven. In het algemeen kunnen de 
meeste in het water levende organismen pH-waarden in het bereik 6-9 verdragen. Dit wordt gereflecteerd in de 
beschrijving van de standaard OECD-testen met aquatische organismen. 
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1.1.1.5 Maatregelen met betrekking tot verwijdering 
Vloeibaar NaOH-afval dient te worden hergebruikt of afgevoerd naar het industrieel afvalwater en indien 
nodig verder te worden geneutraliseerd (zie risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu). 
1.1.2 Blootstellingsschatting 
1.1.2.1 Blootstelling van werknemers 
NaOH is een bijtende stof. Tijdens het hanteren van bijtende stoffen en samenstellingen komt direct contact met de 
huid slechts zo nu en dan voor en er wordt hier vanuit gegaan dat herhaalde dagelijkse blootstelling van de huid 
verwaarloosbaar is. Blootstelling van de huid aan pure NaOH zal daarom overeenkomstig de NaOH EU RAR (2007) 
niet worden beoordeeld. Herhaaldelijke blootstelling van de huid kan voor deze stoffen en samenstellingen niet 
worden genegeerd. Oculaire blootstelling is mogelijk via hand-oog contact, maar kan niet worden gekwantificeerd. 
Onder normale omstandigheden van hantering en gebruik wordt van NaOH niet verwacht dat het systemisch 
beschikbaar zal zijn in het lichaam, en daarom worden systemische effecten van NaOH na huidcontact of 
inademing niet verwacht op te treden. 
Door de lage dampspanning van NaOH, zal de atmosferische concentratie van NaOH gebaseerd op 
verdamping van de vloeistof zeer laag zijn. Hoewel blootstelling aan dampen van NaOH zeer laag wordt 
geschat, kunnen de taakgerelateerde gegevens niet worden gebruikt om de blootstelling aan aërosols (nevels) 
te voorspellen. Tabel 3 biedt een overzicht van de geschatte en gemeten blootstellingsconcentraties. 
Tabel 3 Blootstellingsconcentraties voor medewerkers 

Geschatte 
blootstellingsconcentraties 

Gemeten 
blootstellingsconcentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid Waarde Eenheid 

Uitleg / bron van gemeten data 

Blootstelling 
via huid 

Niet 
beschikbaar 

 Niet 
beschikbaar 

  

  RG: 0,14 mg/m³ Uit EU RAR (2007) 
Bereik: 0,02-0,5 mg/m³ 
Laden van truck met vloeistof 
STAT-meting, N=17, 2002; 2003 

  RG: 0,33 mg/m³ Uit EU RAR (2007) 
Bereik: 0,29-0,37 mg/m³ 
Vloeistof, andere taak 
Spot-meting, N=5, 2003 

  RG: < 0,26 mg/m³ Uit EU RAR (2007) 
Vloeistof, andere taak 
STAT-meting, N=20, 2002 

  RG: 0,01* mg/m³ Uit EU RAR (2007) 
Bereik: 0,05-0,18 mg/m³ *  
Vloeistof, parels, dichtbij installatie 
STAT-meting, N=109, 2002 

Blootstelling 
via inademing 

0,02 
(typisch) 

0,04 (RSG) 

mg/ m³   Uit EU RAR (2007) 
Hanteren van vaten met vloeibare NaOH. 
Typisch en redelijk slechtste-geval 
blootstellingsniveau 

STAT Stationair Luchtmonster 
Spot Korte termijn stationair monster (Short term stationary sample) 
N Aantal metingen 
RG Rekenkundig Gemiddelde 
RSG Redelijk Slechtste-Geval 
* Deze waarden worden als onjuist beschouwd. Een gemiddelde waarde kan niet lager dan het bereik zijn. 

Gemeten gegevens 
In de EU RAR (2007) zijn voor 6 productiefaciliteiten in 4 verschillende landen (Tsjechische Republiek, Polen, 
Spanje en Groot-Brittannië) atmosferische blootstellingsmetingen beschikbaar. In al die gevallen waren de 
concentraties lager dan 2 mg/m³ (zie Tabel 3). De meeste NaOH-productiefaciliteiten antwoordden dat in hun land 
de OEL 2 mg/m³ was. De gegevens van de productiefaciliteit in Spanje zijn gebaseerd op metingen van de 
hoeveelheid natrium, die werden uitgevoerd volgens de norm van het National Institute for Occupational Safety and 
Health (NTP-63 van 1983). De bemonsteringstijdsduur voor deze productiefaciliteit was 6-8 uur. Andere faciliteiten 
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antwoordden dat hun metingen waren gebaseerd op een Poolse standaardmethode, een colorometrische methode of 
op atomische absorptiespectroscopie. Voor deze faciliteiten was de bemonsteringstijdsduur onbekend. 
Gemodelleerde gegevens 
De ECHA richtlijn over vereisten inzake gegevens stelt ECETOC TRA voor als het geprefereerde Tier 1 
gereedschap. ECETOC TRA is gebaseerd op een gemodificeerde versie van EASE. EASE was het model van 
voorkeur onder de Richtlijn voor Nieuwe en Bestaande Stoffen. Van EASE is bekend dat het in vele gevallen 
blootstelling overvoorspelt. Als reden hiervoor beschouwt men het feit dat EASE zich baseert op historische 
blootstellingsgegevens van handhavingsactiviteiten in bekende probleemgebieden, in plaats van op de typische en/of 
normale operaties die nodig zijn voor een meer routinematige risicobeoordeling. De waarden van de uitkomsten van 
EASE werden daarom in de ECETOC TRA dienovereenkomstig herzien en gemodificeerd. Zowel de EASE-
voorspellingen (van EU RAR, 2007) als ECETOC TRA-aanpak zijn in dit dossier in aanmerking genomen. 
Blootstelling door inademing van dampen als gevolg van het in vaten doen wordt in de EU RAR (2007) geschat 
met behulp van EASE 2.0. Het blootstellingsbereik wordt geschat op 0-0,17 mg/m³ (0-0,1 ppm, 20 °C), uitgaande 
van zeer lage dampspanning, geen aërosolvorming en niet-dispergerend gebruik. Typische blootstelling wordt 
geschat op 0,085 mg/m³ (middenwaarde van bereik). De redelijke slechtste-geval blootstelling wordt geschat op 
0,17 mg/m³ (bovenwaarde van bereik), uitgaande van geen aërosolvorming en niet-verspreidend gebruik met 
ventilatie van de oplossing. Uitgaande van de vragenlijst, wordt verondersteld dat in de huidige sector LUV niet 
algemeen beschikbaar is. Aanwezigheid van LUV zal in deze schatting het blootstellingsbereik niet beïnvloeden. 
Uitgaande van een NaOH-concentratie van 50%, wordt de typische blootstelling geschat op 0,04 mg/m³ en de 
redelijke slechtste-geval blootstelling op 0,085 mg/m³. De blootstellingsfrequentie voor het in vaten doen wordt 
geschat op max. 200 dagen per jaar met een tijdsduur van max. 4 uur per dag, terwijl het aantal betrokken 
werknemers wordt geschat op max. 50 (deskundigenbeoordeling). Uitgaande van 4 uur hanteren van vaten en een 
nulblootstelling tijdens de rest van de werkdag, wordt de typische 8-uurs TGG-blootstelling geschat op 
0,02 mg/m³ en een redelijk slechtste-geval 8-uurs TGG-blootstelling op 0,04 mg/m³. 
Blootstelling door inademing van dampen of aërosols als gevolg van alle PROC’s wordt in de ECETROC 
TRA geschat, en de inademingsblootstelling is 0,1 ppm (0,17 mg/m³), uitgaande van zeer lage dampspanning, 
een blootstellingsduur van meer dan 4 uur per dag en geen lokale uitlaatventilatie of 
luchtwegbeschermingsmiddelen. 
Samenvatting van de blootstellingswaarden 
Slechts één enkele waarde zal worden gebruikt voor de risicokarakterisering. In Tabel 4 wordt een 
samenvatting van de blootstellingsconcentraties voor medewerkers gegeven. 
Tabel 4 Samenvatting van blootstellingsconcentraties voor medewerkers 
Blootstelling 
routes 

Concentraties Rechtvaardiging 

Blootstelling 
via huid 
(mg/cm2) 

Verwaarloosbaar Uit EU RAR (2007): NaOH-producten met een concentratie > 2% zijn 
bijtend, daarom wordt er verwacht dat er effectieve beheersingsmaatregelen 
zijn geïmplementeerd ter preventie van blootstelling via de huid. Daarnaast 
wordt er vanuit gegaan dat beschermende kleding en handschoenen 
consistent worden gebruikt bij het omgaan met bijtende stoffen. 
Productiebedrijven rapporteren het gebruik van beschermende 
handschoenen, pakken en laarzen bij het omgaan met pure NaOH. 
Herhaalde dagelijkse blootstelling aan het commerciële product via de huid 
wordt daarom als verwaarloosbaar beschouwd. Oplossingen van NaOH < 
2% worden niet geproduceerd op de productiefaciliteiten. 

Blootstelling 
via inademing 
(mg/m3) 

0,33 Uit EU RAR (2007): De gemodelleerde gegevens voor het in vaten doen 
van vloeibare NaOH worden door EASE onderschat in vergelijking met de 
gemeten data. Omdat er redelijke hoeveelheden gemeten gegevens zijn, 
zullen deze worden gebruikt voor de risicokarakterisering. De waarde 
0,33 mg/m³ wordt aangehouden voor het redelijk slechtste-geval niveau en 
0,14 mg/m³ voor het typische blootstellingsniveau. 

1.1.2.2 Indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) 
Indirecte blootstelling van de mens, bijvoorbeeld door opname uit drinkwater, is voor NaOH niet relevant. Elke kans 
op blootstelling aan NaOH als gevolg van lozing in het milieu is alleen relevant op plaatselijk niveau. Alle pH-effecten 
van plaatselijke lozingen zullen op regionale schaal door het ontvangende water worden geneutraliseerd. Daarom is 
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indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) in het geval van NaOH niet relevant (EU RAR 2007). 
1.1.2.3 Milieublootstelling 
Zoals genoemd in de EU RAR over NaOH (2007), is de risicobeoordeling voor het milieu alleen relevant voor 
het aquatisch milieu, inclusief STP’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) en WWTP’s 
(afvalwaterzuiveringsinstallaties), indien van toepassing. Dit omdat uitstoten van NaOH in de verschillende fasen 
van de levenscyclus (productie en gebruik) voornamelijk van toepassing zijn op (afval)water. Het aquatisch 
effect en de risicobeoordeling zullen alleen gaan over het effect op organismen/ecosystemen als gevolg van 
mogelijke pH-veranderingen door OH--lozingen, omdat de toxiciteit van het Na+-ion als insignificant wordt 
beschouwd in vergelijking met het (mogelijke) pH-effect. Alleen het plaatselijk niveau zal hier worden 
behandeld, inclusief STP’s en WWTP’s, indien van toepassing, zowel voor productie als voor industrieel 
gebruik. Van alle effecten die zouden kunnen optreden wordt aangenomen dat zij op lokaal niveau plaats vinden. 
Er is daarom besloten dat het zinloos zou zijn om hier een risicobeoordeling op regionaal of continentaal niveau 
op te nemen. De hoge wateroplosbaarheid en zeer lage dampspanning wijzen er bovendien op dat NaOH 
overwegend in water zal worden aangetroffen. Belangrijke uitstoten naar of blootstelling van de lucht worden 
niet verwacht, vanwege de zeer lage dampspanning van NaOH. Significante uitstoten naar of blootstelling van 
het grondmilieu worden evenmin verwacht. De route via slibapplicatie is niet relevant voor de uitstoot naar 
agrarische bodem, omdat sorptie van NaOH naar vaste deeltjes niet zal optreden bij STP’s of WWTP’s. 
De risicobeoordeling voor het aquatische milieu zal zich alleen bezig houden met de mogelijke pH-
veranderingen in afvoer- en oppervlakte wateren van STP’s in relatie tot OH--lozingen op lokaal niveau. 
1.1.2.3.1 Vrijkomen van NaOH in het milieu 
De productie van NaOH kan mogelijk leiden tot aquatische uitstoot en plaatselijk de natriumconcentratie en pH-
waarde in het aquatisch milieu verhogen. Indien de pH niet wordt geneutraliseerd, kan de lozing van afvoerwater van 
NaOH-productiefaciliteiten een verhoging van de pH-waarde in het ontvangende water veroorzaken. Gewoonlijk 
worden pH-waarden van afvoerwater zeer frequent gemeten en ze kunnen zeer gemakkelijk geneutraliseerd worden. 
Omdat de risicobeoordeling zich richtte op mogelijke pH-veranderingen in het plaatselijk aquatisch milieu, 
verzamelde de sector ten behoeve van de EU RAR (2007) feitelijke gegevens over de pH-waarden in afvoerwater 
en ontvangende oppervlaktewateren van en bij NaOH-productiefaciliteiten. Dit vond plaats door middel van een 
vragenlijst die via Euro Chlor werd verstuurd naar een uitgebreide selectie van NaOH-fabrikanten in de EU, die 
representatief waren voor 97% van de NaOH-productiecapaciteit in het vergrote Europa (Euro Chlor, 2004b). De 
resultaten van deze vragenlijst (Euro Chlor, 2004c) boden gegevens over afvoerwater en ontvangende wateren 
voor 43 van 84 productiefaciliteiten. De faciliteiten werden met nummers geanonimiseerd. De 43 
productiefaciliteiten die gegevens leverden, staan in 15 verschillende, geografisch wijd verspreide EU-landen. 
Onder de respondenten bevinden zich 34 faciliteiten in de oude EU-lidstaten, 6 faciliteiten in de nieuwe EU-
lidstaten, 2 in Noorwegen en 1 in Zwitserland (Euro Chlor, 2004c). De drie belangrijkste NaOH-
productieprocessen, d.w.z. de membraan-, diafragma- en kwikprocessen, waren goed vertegenwoordigd onder de 
respondenten op de vragenlijst. De productiecapaciteiten van de faciliteiten die antwoordden vertegenwoordigden 
een breed bereik, van tientallen kiloton/jaar tot vele honderden kiloton/jaar (Euro Chlor, 2004b). 
De vragenlijst liet zien dat 11 faciliteiten geen afvoerwater hebben dat in het milieu wordt geloosd. Op deze 
specifieke faciliteiten kan dankzij de speciale procesomstandigheden ter plaatse het afvoerwater volledig 
worden gerecycleerd. De resultaten lieten ook zien dat van de 43 responderende faciliteiten er 31 hun 
afvoerwater neutraliseren alvorens dit in het ontvangende water te lozen. In totaal 32 faciliteiten meldden 
wettelijk verplicht te zijn hun afvoerwater te neutraliseren and 6 faciliteiten, die geen afvoerwater hebben, 
beantwoorden deze vraag niet. 5 faciliteiten meldden echter dat zij een dergelijke wettelijke verplichting niet 
hadden, terwijl 2 van deze 5 faciliteiten zeiden feitelijk hun afvoerwater te neutraliseren. Eén faciliteit (nr. 30) 
meldde een wettelijke verplichting om te neutraliseren, maar hun pH niet aan te passen, omdat het pH-bereik 
van hun afvoerwater al binnen een nauw bereik dichtbij neutraal lag. 
Volgens Euro Chlor (2004c) melden veel faciliteiten pH-waarden voor afvoerwaterdeelstromen in plaats van voor 
afvoerwatereindstromen, hoewel deze zijn opgenomen als ‘afvalwatergegevens’. Dit werd geconcludeerd uit het 
gegeven dat vele faciliteiten grote bereiken aan pH-waarden meldden, maar ook aangaven dat de uiteindelijke 
afvoerwaters voor lozing geneutraliseerd werden, en uit hierop volgende navraag bij respondenten. 
Afvoerwaterdeelstromen worden gewoonlijk gecombineerd met andere afvoerwaterdeelstromen op de faciliteit 
alvorens ze uiteindelijk worden geloosd op het ontvangende water. Daarom zijn de eerste twee kolommen in 
Tabel 5 over afvoerwater de belangrijkste met betrekking tot het mogelijke pH-effect op de ontvangende wateren. 
In totaal 36 productiefaciliteiten, inclusief 2 faciliteiten (nr. 17 en 30) die hun afvoerwater niet in het milieu 
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(d.w.z. riool of oppervlaktewater) lozen, rapporteerden gemeten pH-waarden van hun afvoerwater. Van de 36 
faciliteiten rapporteerden 19 faciliteiten pH-waarden in het bereik 6-9 (bereik van laagste pH naar hoogste 
pH), 7 faciliteiten pH-waarden van 5-10, en 10 faciliteiten rapporten pH-waarden buiten het bereik 5-10. 
Meest belangrijk is dat alle faciliteiten die afvoerwater in het milieu lozen, op één na, meldden hun 
afvoerwater te neutraliseren alvorens het te lozen. Slechts één faciliteit (nr. 15) meldde een zeer breed pH-
bereik van z’n afvoerwater van 3,0-11,6 en verklaarde het afvoerwater voor lozing niet te neutraliseren. Bij 
navraag bij deze faciliteit bleek dat de gerapporteerde pH-waarden metingen in afvalwaterdeelstromen van de 
faciliteit representeerden, direct na het verlaten van de productie-eenheid. Afhankelijk van de 
procesomstandigheden kunnen deze deelstromen de gemelde hoge waarden hebben, die naar verluidt slechts 
10-15 minuten duren, omdat de afvalwaterdeelstroom dan wordt gemengd met andere afvalwaterdeelstromen 
op de faciliteit en de pH circumneutraal wordt. Het uiteindelijke afvoerwater (d.w.z. de gecombineerde 
afvalwaterdeelstromen) gaat daarna een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie binnen, voordat het 
wordt geloosd op het oppervlaktewater. Deze faciliteit heeft geen wettelijke verplichting tot het neutraliseren 
van zijn afvoerwater alvorens het te lozen (Euro Chlor, 2004c). Omdat alle andere faciliteiten die een groot 
verschil tussen hun laagste en hoogste pH-waarden van hun afvoerwater meldden eveneens aangaven hun 
afvoerwater te neutraliseren, kan worden aangenomen dat voor deze faciliteiten de pH-waarden eveneens 
afkomstig zijn van de afvalwaterdeelstromen (die worden gecombineerd met andere deelstromen voor 
neutralisering van het uiteindelijke afvoerwater), en niet van het uiteindelijke afvalwater dat in het milieu 
wordt geloosd. De resultaten van de vragenlijst, gerapporteerd door 43 van 84 productiefaciliteiten, tonen aan 
dat de pH van afvalwaterlozing wordt gecontroleerd en dat in het algemeen goede regelgevingen bestaan. 
Tabel 5 Gegevens afvoerwater en ontvangende wateren voor NaOH-producenten in de EU (Euro Chlor, 
2004c) (Uit EU RAR, 2007) 
 Gegevens afvoerwater Gegevens ontvangende wateren 
Nr. Afvoerwater 

geloosd in 
milieu 

Neutralisering 
voor lozing 

Verplichting tot 
neutralisering 

Constante 
meting van 

de pH 

pH 
(gem.) 

Laagste 
pH 

Hoogste 
pH 

Alkaliniteit 
(meq/l) 

Debiet 
gem. 
(m3/d) 

Debietbereik 
(m3/d) 

Type 
ontvangend 

water 

Constante 
meting van 

de pH 

Laagste pH Hoogste 
pH 

Alkaliniteit 
(meq/l) 

Debiet gem. 
(m3/d) 

Debietbereik
(m3/d) 

2 Ja Ja Ja Ja 11,8 3,8 13,9   78   Rivier Ja 7 8,2       
3 Ja Ja Ja Ja 7,3 6,9 7,9 N.v.t. 6.500 5.500-8.000 Rivier Ja 7,6 8,4 N.v.t. 1.000.000 260.000-

5.000.000 
15 Ja Nee Nee Ja 7,62 3,01 11,55 2,22 10.240 6.010-17.280 Rivier Nee 7,1 7,96 N.v.t. 25.532.064 4.855.630-? 
16 Ja Ja Ja Ja 7,3 7 7,9 1,87 30.606 18.000-41.096 Rivier Nee 7,3 7,8 2,6 5.356.800 1.468.800-

12.700.800 
17 Nee Ja Ja Ja 7,25 7 7,5 N.v.t. 26.300 N.v.t. Rivier Nee 7,7 7,7 N.v.t. 10.972.800 N.v.t. 
18 Ja Ja Ja Ja 7,9 3,9 13,2   1.800 1.000 Rivier Nee       1.978.584 15.000.000 
20 Ja Ja Ja Ja 7,5 7 8,5 N.v.t. 173.000 150.000-

200.000 
Rivier Nee 6,5 8,2 N.v.t. 8.208.000 483.840-

65.577.600 
21 Ja Ja Nee Ja 12 10 13 N.v.t. 10 8-15 Rivier Nee 7,0 7,8 3-4 172.800.000 60.480.000-

864.000.000
22 Ja Ja Nee Ja 3 2 4 N.v.t. 4.560 3.240-5.640 Zee             
25 Nee Nee Nee Nee             Rivier 

monding 
Nee           

26 Ja Ja Ja Ja 7-7,5 6 8,5 3,5 9.600 9.600-12.000 Rivier Nee 8 8,2 2,8 400 400-600 
29 Ja Ja Ja Ja 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Rivier Nee           
30 Nee Nee Ja Ja 7,9 7,5 8,2 N.v.t. 5.842 max.6.000 Rivier Nee 6,9 8 N.v.t. 3.456.000 N.v.t. 
32 Ja Ja Ja Ja 7,2 7 7,8   48.000 45.000-55.000 Rivier Nee 7,1 7,5   100.000.000 60.000.00-

150.000.000
33 Ja Ja Ja Ja 7,8 6,5 8,5 1,004 17.461 12.692-21.928 Rivier Nee 7,5 8,1 3,567 475.200 95.040-

1.080.000 
34 Ja Ja Ja Ja 6,7 5 10 N.v.t. 3.600 2.400-6.000 Zee Nee 6,7 6,7 N.v.t.     
35 Ja Ja Ja Ja 5 3 11 N.v.t. 114 46-520 Zee Nee 7,8 7,8 N.v.t.     
37 Ja Ja Ja Ja 7,7 6,7 8,5   600 300 Rivier Nee 8 8   2.500.000 ?-5.200.000 
39 Ja Ja Ja Ja 12 4 13 N.v.t. 300 150-400 Zee Ja 6,5 8,0 N.v.t. 25.920.000 12.960.000-

34.560.000 
40 Ja Ja Ja Ja 7,4 6,6 8,2   25.000 20.000-30.000 Rivier Nee           
41 Ja Ja Ja Ja 8 7 9 N.v.t. 4.800 4.600-4.900 Zee Nee N.v.t. N.v.t

. 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

46 Ja Ja Ja Ja 7,5 6,6 8,5 N.v.t. 134 N.v.t. Anders Ja 4,5 10 N.v.t. 301   
49 Ja Ja Ja Ja 7,28 7,09 7,48 N.v.t. 853 634-1.170 Rivier 

monding 
Nee 6,8 8 N.v.t. 1.000.000   

                                   51 Ja Ja Ja Ja 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Rivier Ja 7,6 7,9 3 51.000.000 25.000.000-
70.000.000 

52 Ja Ja Ja Ja 8 4 10   9.4 0-55 Rivier Ja 6,5 9   14.077 14.965-
20.612 

53 Nee                                 
54 Nee                                 
58 Ja Ja Ja Ja 11,5 11 12 3,10-3 4.000 3.500-4.500 Rivier Ja 7,5 8,5   174.744 127.744-

221.744 
60 Ja Ja Ja Ja 7,9 7 8,4 1,3 14.097 11.000-17.000 Rivier Nee 7,63 8,19 4,05 1.309.589 140.832-

27.734.400 
61 Ja Ja Ja Ja 6-8 6 8 N.v.t. 16.344 N.v.t. Rivier Ja 6,9 7,2 N.v.t. 17.460 8.000-

36.000 
64 Nee     Ja                           
65 Nee     Ja                           
66 Nee     Ja                           
68 Ja Ja Ja Ja 7 6,9 7,3 N.v.t. 374.00 245.000-

500.000 
Rivier Ja 7,7 8,1 N.v.t. 96.768.000 30.240.000-

259.200.000
69 Ja Ja Ja Ja 7,5 5,5 8,5 92 3.500 5.000 Zee Nee N.v.t. N.v.t

. 
75     

70 Nee     Ja 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4   48.312/ 
4.032 

25.320/4.368 Rivier Nee 7,5 8,1   3.456.000 ?-7.948.800 

71 Ja Ja Ja Ja 7,5 6 9   4.500 4.000-6.000 Zee Ja N.v.t. N.v.t
. 

N.v.t.     

72 Ja Ja Ja Ja 7,3 3 9,2 N.v.t. 23.000 15-35.000     Rivier Nee N.v.t. N.v.t
. 

N.v.t. 450.000 300.000-? 

79 Ja Ja Ja Ja 7 6 9   330 180-460 Anders Nee 7,2 7,4       
80 Nee Nee Nee                             
83 Nee Ja Ja Ja 7,8 6,4 9,4   2.112 1.183-7.966 Anders Ja 7,2 8,7       
84 Ja Ja Ja Ja 10 6,5 11 30 1.300 600-2.000 Anders Ja 6,9 7,7 5     
85 Ja Ja Ja Ja 6,6 5,4 9,7 N.v.t. 1.900   Meer Nee 4,2 9,2 N.v.t.     
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1.1.2.3.2 Blootstellingsconcentraties in afvalwaterzuiveringsinstallaties (WWTP’s) 
Afvalwater van NaOH-productiefaciliteiten is afkomstig van de zoutelektrolyse en is een anorganische 
afvalwaterstroom. Hierdoor is het niet biologisch behandelbaar. Afvoerwater van NaOH-productiefaciliteiten 
zal daarom gewoonlijk niet in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties worden behandeld. NaOH kan echt 
wel met voordeel worden gebruikt voor de pH-controle van zure afvalwaterstromen die in biologische 
WWTP’s worden behandeld (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Blootstellingsconcentraties in aquatisch pelagisch compartment 
Indien NaOH wordt geloosd in oppervlaktewater, zal sorptie naar deeltjesvormig materiaal en sediment 
verwaarloosbaar zijn. Een toevoeging van NaOH aan oppervlaktewater kan de pH verhogen, afhankelijk van 
de buffercapaciteit van het water. Hoe hoger de buffercapaciteit van het water, hoe lager de invloed op de pH 
zal zijn. In het algemeen zal de buffercapaciteit, die verschuivingen in zuurgraad of alkaliteit in natuurlijke 
wateren voorkomt, geregeld worden door het evenwicht tussen kooldioxide (CO2), het bicarbonaat-ion (HCO3

-) 
en het carbonaat-ion (CO3

2-): 
CO2 + H2O ↔ HCO3

- + H+     (pKa1 = 6,35) 
HCO3

- ↔ CO3
2- + H+ (pKa2 = 10,33) 

Als de pH < 6 is, is ongeïoniseerde CO2 de predominante soort en is eerste evenwichtsreactie de belangrijkste 
voor de buffercapaciteit. Bij pH-waarden van 6-10 is het bicarbonaat-ion (HCO3

-) de predominante soort en bij 
pH-waarden > 10 is het carbonaat-ion (CO3

2-) de predominante soort. In de meeste natuurlijke wateren liggen 
de pH-waarden tussen 6 en 10, en dus zijn de bicarbonaatconcentratie en de tweede evenwichtsreactie het 
belangrijkst voor de buffercapaciteit (Rand, 1995; De Groot et al., 2002; OECD, 2002). UNEP (1995) deed 
verslag van de buffercapaciteit van in totaal 77 rivieren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika, 
Europa en Oceanië. De 10e percentiel, de gemiddelde en de 90ste percentiel concentraties waren respectievelijk 
20, 106 en 195 mg/l (OECD, 2002). Om het belang van de bicarbonaatconcentratie voor de buffercapaciteit 
van natuurlijke wateren te benadrukken, geeft Tabel 6 een overzicht van de concentratie NaOH die nodig is 
om bij verschillende bicarbonaatconcentraties de pH te verhogen van een beginwaarde van 8,25-8,35 naar 
waarden van 9,0, 10,0, 11,0 en 12,0. De gegevens van Tabel 6 zijn gebaseerd op berekeningen, maar werden 
bevestigd door experimentele titraties van bicarbonaat (HCO3

-)-concentraties van respectievelijk 20, 106 en 
195 mg/l in gezuiverd water. Het verschil tussen de berekende en de gemeten NaOH-concentraties nodig voor 
het behalen van een bepaalde pH-waarde was in alle gevallen < 30% (De Groot et al., 2002; OECD, 2002). De 
gegevens van Tabel 6 voor gedestilleerd water zijn van OECD (2002). 
De alkaliniteit, gedefinieerd als de zuurneutraliserende (d.w.z. protonaccepterende) capaciteit van water, en 
dus de kwaliteit en kwantiteit van bestanddelen in het water die resulteren in een verschuiving van de pH naar 
de alkaline kant van neutraliteit, wordt voor > 99% bepaald door de concentraties aan bicarbonaat(HCO3

-), 
carbonaat (CO3

2-) en hydroxide(OH-) (Rand, 1995), met bicarbonaat als dominante soort bij pH-waarden in het 
bereik 6-10 (zie ook bovenstaand). Hydroxide is alleen relevant in alkaline wateren. De gegevens in Tabel 6 
zijn dus nuttig voor het schatten van pH-verhogingen in natuurlijke wateren (waarvan de meeste een pH-
waarde van 7-8 hebben), indien gegevens over toevoegingen van NaOH en bicarbonaatconcentraties 
beschikbaar zijn. De alkaliniteit wordt bepaald door zuur-base titratie of kan worden berekend uit de 
calciumconcentratie (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 
Log (alkaliniteit in eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca in eq/l) 

Tabel 6 Benodigde NaOH-concentraties (mg/l) voor het verhogen van de pH naar waarden van 9,0, 10,0, 
11,0 en 12,0 (De Groot et al., 2002; OECD, 2002) 

Uiteindelijke pH Buffercapaciteit1 
 9,0 10,0 11,0 12,0 
0 mg/l HCO3

- (gedistilleerd water) 0,4 4,0 40 400 
20 mg/l HCO3

- (10e percentiel van 77 rivieren) 1,0 8,2 51 413 
106 mg/l НСОз- (gemiddelde waarde van 77 rivieren) 3,5 26 97 468 
195 mg/l НСОз- (90ste percentiel van 77 rivieren) 6,1 45 145 525 
1) De oorspronkelijke pH van een bicarbonaatoplossing met een concentratie van 20-195 mg/l was 8,25-8,35 
Op basis van de geneutraliseerde lozingen in het milieu en het lot van de stof in het bovenstaand beschreven 
aquatisch compartiment, zijn er geen milieueffecten voor het ontvangende oppervlaktewater. 
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1.1.2.3.4 Blootstellingsconcentraties in sedimenten 
Het sedimentcompartiment is in deze CSA niet opgenomen, omdat het niet relevant wordt geacht voor NaOH. 
Indien NaOH wordt geloosd in het aquatisch compartiment, zal sorptie naar sedimentdeeltjes verwaarloosbaar 
zijn. 

1.1.2.3.5 Blootstellingsconcentraties in bodem en grondwater 
Het terrestrisch compartiment is in deze CSA niet opgenomen, omdat het niet relevant wordt geacht voor 
NaOH. Met betrekking tot het lot van NaOH in de bodem is de volgende informatie beschikbaar. Indien 
geloosd in de bodem, zal sorptie naar bodemdeeltjes verwaarloosbaar zijn. Afhankelijk van de buffercapaciteit 
van de bodem, zal OH- worden geneutraliseerd in het bodemporiewater of zal de pH stijgen (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Atmosfeer 
Het luchtcompartiment is in deze chemische veiligheidsbeoordeling niet opgenomen, omdat het niet relevant 
wordt geacht voor NaOH. Met betrekking tot het lot van NaOH in de lucht is de volgende informatie 
beschikbaar van EU RAR (2007). Indien in de lucht uitgestoten als een aërosol in water, zal NaOH als gevolg 
van z’n reactie met CO2 (of andere zuren) snel als volgt geneutraliseerd worden: 
NaOH + CO2  →  HCO3

- + Na+ 
Vervolgens worden de zouten (bijv. natrium(bi)carbonaat) uit de lucht gewassen (US EPA, 1989; OECD, 
2002). Atmosferische uitstoten van geneutraliseerde NaOH zullen dus voornamelijk in bodem en water 
eindigen. Gebaseerd op een NaOH-concentratie van 50% in de aërosoldruppeltjes, werd de atmosferische 
halfwaardetijd van NaOH geschat op 13 seconden. Gebaseerd op gemodelleerde berekeningen resulteert deze 
degradatiesnelheid in een percentage van slechts 0,4% van de in de lucht uitgestoten NaOH dat in de lucht 
blijft op een afstand van 200 m van het emissiepunt (US EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Blootstellingsconcentraties relevant voor de voedselketen (secundaire vergiftiging) 
Bioaccumulatie in organismen is niet relevant voor NaOH. Het is daarom niet nodig een 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren voor secundaire vergiftiging (EU RAR, 2007).
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1.2 Blootstellingsscenario 2: Productie van vaste NaOH 
 
1.2.1 Blootstellingsscenario 

1.2.1.1 Korte titel van het blootstellingsscenario 
SU 3, 8: Productie van bulk, grootschalige stoffen. 
PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: Gebruik in (gesloten) continu of batch-proces zonder kans op blootstelling of waar kans 
op blootstelling ontstaat (industriële omgeving), inclusief laden, ontladen, monsters nemen en onderhoud. 
PC en AC: Niet van toepassing voor dit BS. 

1.2.1.2 Omschrijving van activiteiten en processen behandeld in het blootstellingsscenario 
De processen en activiteiten voor vaste NaOH omvatten de processen en activiteiten voor vloeibare NaOH (zie 
Sectie 1.1.1.2). Vaste NaOH resulteert als gesmolten NaOH, waar al het water uit is verdampt, kan afkoelen en 
stollen. NaOH schilfers worden gemaakt door gesmolten NaOH over gekoelde schilferrollen te laten lopen, 
waardoor schilfers van uniforme dikte worden gevormd. De schilfers kun gemalen en gezeefd worden voor het 
verkrijgen van diverse kristallijne producten met gecontroleerde deeltjesgrootte. De productie van NaOH-
parels bestaat uit het onder zorgvuldig gecontroleerde bedrijfsomstandigheden invoeren van de gesmolten 
vloeistof in een priltoren, waardoor ronde parels (prils) worden gevormd (OxyChem, 2000). 
Schilfers kunnen in zakken (25 of 50 kg) worden verpakt. Microparels worden in (bulk)zakken (500 of 
1000 kg) verpakt, maar ook als bulkgoed (via wegtransport) geleverd. Afgietsel wordt geleverd in metalen 
drums (bijv. van 400 kg). Andere verpakkingsvormen zijn echter ook mogelijk. 
Vast NaOH (schilfers, parels of afgietsel) wordt geproduceerd op 23% van de productiefaciliteiten. De 
ploegendiensten kunnen 12 uur/dag (40 uur/week) zijn. 

1.2.1.3 Risicobeheersmaatregelen 

1.2.1.3.1 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot werknemers 
Relevante risicobeheersmaatregelen met betrekking tot werknemers worden beschreven in sectie 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu 
Relevante risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu worden beschreven in sectie 1.1.1.4.2. 

1.2.1.4 Maatregelen met betrekking tot verwijdering 
Er bestaat geen vast NaOH-afval. Vloeibaar NaOH-afval dient te worden hergebruikt of afgevoerd naar het 
industrieel afvalwater en indien nodig verder te worden geneutraliseerd (zie risicobeheersmaatregelen met 
betrekking tot het milieu). 
 
1.2.2 Blootstellingsschatting 

1.2.2.1 Blootstelling van werknemers 
NaOH is een bijtende stof. Tijdens het hanteren van bijtende stoffen en samenstellingen komt direct contact 
met de huid slechts zo nu en dan voor en er wordt hier vanuit gegaan dat herhaalde dagelijkse blootstelling van 
de huid verwaarloosbaar is. Blootstelling van de huid aan pure NaOH zal daarom volgens de NaOH EU RAR 
(2007) niet worden beoordeeld. Herhaaldelijk blootstelling van de huid kan voor deze stoffen en 
samenstellingen niet worden genegeerd. 
Onder normale omstandigheden van hantering en gebruik wordt van NaOH niet verwacht dat het systemisch 
beschikbaar zal zijn in het lichaam, en daarom worden systemische effecten van NaOH na huidcontact of 
inademing niet verwacht op te treden. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de geschatte en gemeten blootstellingsconcentraties voor inademing. 

Tabel 7 Blootstellingsconcentraties voor medewerkers 
Geschatte 

blootstellings 
concentraties 

Gemeten 
blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid Waarde Eenheid 

Uitleg / bron van gemeten data 

Blootstelling 
via inademing 

  RG: 0,84 mg/m³ Uit EU RAR (2007): 
Bereik: 0,1- 1,8 mg/m³ 
In vaten/zakken doen van vloeistof, afgietsel, parels 
PAS-meting, N=10, 2003 
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Geschatte 
blootstellings 
concentraties 

Gemeten 
blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid Waarde Eenheid 

Uitleg / bron van gemeten data 

   RG: 0,09 mg/m³ Uit EU RAR (2007): 
Bereik: 0,01- 0,27 mg/m³ 
In vaten/zakken doen van vloeistof, afgietsel, parels 
PAS-meting, N=12, 2003 

   RG: 0,05 mg/m³ Uit EU RAR (2007): 
Bereik: 0,01- 0,1 mg/m³  
In vaten/zakken doen van vloeistof, afgietsel, parels  
STAT-meting, N=20, 2003 

   RG: 0,11 
90P: 0,269 

mg/m3 Nieuwe sectorgegevens: 
Pelletiseringsbelt: Bereik: 0,03 - 0,51 mg/m3 
Vulling: Bereik: 0,11 - 0,38 mg/m3  

PAS, Meer gegevens: zie tekst 
 2,5 mg/m3   Maximale EASE en ECETOC TRA simulaties 
PAS Persoonlijk Lucht Monster (Personal Air Sample) 
STAT Stationair Lucht Monster 
N Aantal metingen 
RG Rekenkundig Gemiddelde 
90P 90ste percentiel 
 
Gemeten gegevens 
In de EU RAR (2007) zijn voor 6 productiefaciliteiten in 4 verschillende landen (Tsjechische Republiek, 
Polen, Spanje en Groot-Brittannië) atmosferische blootstellingsmetingen beschikbaar. In al die gevallen waren 
de concentraties lager dan 2 mg/m³ (zie Tabel 14). De meeste NaOH-productiefaciliteiten antwoordden dat in 
hun land de OEL 2 mg/m³ was. Eén van de handelingen met het risico op blootstelling is het nemen van 
monsters. Er wordt vanuit gegaan dat alle metingen bij het in vaten/zakken doen werden gedaan met vaste 
NaOH. De gegevens van de productiefaciliteit in Spanje zijn gebaseerd op metingen van de hoeveelheid 
natrium, die werden uitgevoerd volgens de norm van het National Institute for Occupational Safety and Health 
(NTP-63 van 1983). De bemonsteringstijdsduur voor deze productiefaciliteit was 6-8 uur. Andere faciliteiten 
antwoordden dat hun metingen waren gebaseerd op een Poolse standaardmethode, een colorometrische 
methode of een atomische absorptiespectroscopie. Voor deze faciliteiten was de bemonsteringstijdsduur 
onbekend. Bij één productiefaciliteit werden significant hogere blootstellingsconcentraties geobserveerd. 
Een nieuwe gegevensset werd verzameld van een open systeem met lokale uitlaatventilatie. Het monsteren 
werd uitgevoerd met een luchtpomp, met de stroom door een filter gaand. NaOH wordt opgelost in water en 
overschot aan HCl. De rest van de HCl wordt getitreerd met KOH. Indicator is methylrood. Deze analytische 
methode voldoet aan NIOSH 7401. De blootstellingsduur was 340 of 505 minuten, die betrekking hebben op 
een 8-uurs, resp. een 12-uurs ploegendienst. Tijdens de rest van de ploegendiensttijd was de blootstelling nihil. 
Metingen werden gedaan tijdens één dienst. Het aantal werknemers is 3 per dienst en de hoeveelheid 
gehanteerde stof is 7 ton per dienst. Het verpakkingsgewicht is 25-1000 kg. Het proces was een open systeem 
waarbij lokale uitlaatventilatie was geïnstalleerd (20 m³/uur). Er werden geen luchtwegbeschermingsmiddelen 
gebruikt. De ECHA-richtlijn voor datavereisten R.14 beveelt het nemen van de 75ste percentiel voor grote 
databases en de 90 ste percentiel voor kleinere databases aan. De 90 ste percentiel van 0,269 mg/m³ werd daarom 
geselecteerd als de redelijke slechtste-geval schatting. Merk ook op dat er geen effecten op de luchtwegen 
werden geobserveerd bij de werknemers. 

Gemodelleerde gegevens 
Gezien de deeltjesgrootteverdeling (meer dan 90% groter dan 10 μm) van de stof, werden in de EU RAR 
(2007) voor het met behulp van EASE 2.0 schatten van de blootstelling aan fijnstof via inademing andere 
aannames gebruikt dan de standaard aannames voor ‘productie en verwerking van poeders’. Typische 
blootstelling wordt geschat op 0 – 1 mg/m³, uitgaande van lage fijnstoftechniek in de aanwezigheid van LUV. 
De redelijke slechtste-geval blootstelling wordt geschat op 0 – 5 mg/m³, uitgaande van afwezigheid van LUV. 
De blootstellingsfrequentie voor het in vaten doen wordt geschat op max. 200 dagen per jaar met een tijdsduur 
van max. 4 uur per dag, terwijl het aantal betrokken werknemers wordt geschat op max. 50 
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(deskundigenbeoordeling). Uitgaande van 4 uur omgaan met vaten en een nulblootstelling tijdens de rest van 
de werkdag, wordt de typische 8-uurs TGG-blootstelling geschat op 0 – 0,5 mg/m³ en een redelijke slechtste-
geval 8-uurs TGG-blootstelling op 0 – 2,5 mg/m³. 
Gezien de lage stoffigheid, geen LUV en geen luchtwegbescherming, voorspelt ECETOC TRA blootstelling 
via de ademhaling van 0,01 mg/m³ voor PROC 1 en PROC 2; 0,1 mg/m³ voor PROC 3 en PROC 9; en 
0,5 mg/m³ voor PROC 4 en PROC 8a. De EU RAR (2007) volgend en uitgaande van 4 uur omgaan met vaten 
en een nulblootstelling tijdens de rest van de werkdag, wordt de typische 8-uurs TGG-blootstelling geschat op 
0 – 0,5 mg/m³ en de redelijke slechtste-geval 8-uurs TGG-blootstelling op 0 – 2,5 mg/m³. 

Samenvatting van de blootstellingswaarden 
In Tabel 8 wordt de samenvatting van de blootstellingsconcentraties voor medewerkers gegeven, doorgevoerd 
naar risicokarakterisering. 

Tabel 8 Samenvatting van blootstellingsconcentraties voor medewerkers 
Blootstelling 
routen 

Concentraties Rechtvaardiging 
Blootstelling via huid 
(mg/cm2) 

Verwaarloosbaar Uit EU RAR (2007): NaOH-producten met een concentratie > 2% 
zijn bijtend, daarom wordt er verwacht dat er effectieve 
beheersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd ter preventie van 
blootstelling via de huid. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat 
beschermende kleding en handschoenen consistent worden gebruikt 
bij het omgaan met bijtende stoffen. Productiebedrijven rapporteren 
het gebruik van beschermende handschoenen, pakken en laarzen bij 
het omgaan met pure NaOH. Herhaalde dagelijkse blootstelling aan 
het commerciële product via de huid wordt daarom als 
verwaarloosbaar beschouwd. Oplossingen van NaOH < 2% worden 
niet geproduceerd op de productiefaciliteiten. 
 Blootstelling via 

inademing (mg/m3) 
0,269 Hoogste blootstellingen worden gemeten op de plekken waar 

vaten/zakken worden gevuld. Daarom zullen deze waarden worden 
gebruikt voor de risicokarakterisering. 

 
1.2.2.2   Indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) 
Indirecte blootstelling van de mens, bijvoorbeeld door opname uit drinkwater, is voor NaOH niet relevant. 
Elke kans op blootstelling aan NaOH als gevolg van lozing in het milieu is alleen relevant op plaatselijk 
niveau. Alle pH-effecten van plaatselijke lozingen zullen op regionale schaal door het ontvangende water 
worden geneutraliseerd. Daarom is indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) in het geval van 
NaOH niet relevant (EU RAR 2007). 

1.2.2.3 Milieublootstelling 
NaOH zal snel oplossen en ontbinden wanneer het in water wordt geloosd. De risicobeoordeling voor het 
milieu voor vaste NaOH is daarom dezelfde als die voor vloeibare NaOH. De lezer wordt verwezen naar sectie 
1.1.2.3.
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1.3 Blootstellingsscenario 3: Industrieel en professioneel gebruik van NaOH 
 
Om de vereiste informatie inzake beroepsmatige blootstelling bij het gebruik van NaOH te verzamelen voor 
het doel van de EU RAR (2007), werd een vragenlijst ontwikkeld door Euro Chlor, in samenwerking met de 
Rapporterende Lidstaat Portugal. In september 2004 werden vragenlijsten per e-mail verzonden naar: 

• De Confederatie van Europese Papier Industrieën (CEPI). Zij stuurden de vragenlijsten door naar hun 
leden (papierproducerende bedrijven die NaOH gebruiken). 
• Vijf verschillende contactpersonen van bedrijven (NaOH-producenten) die lid zijn van Euro Chlor. Daarna 
stuurde elke NaOH-producent de vragenlijst naar 20 klanten (in de meeste gevallen eindgebruikers van NaOH). 

De antwoorden werden geanalyseerd en de resultaten gerapporteerd door Euro Chlor (2005). 
Een totaal aantal van 58 antwoorden werd ontvangen, komende uit ongeveer 10 verschillende EU-lidstaten. Het 
merendeel (59%) kwam van de pulp- en papierindustrie en de gegevens van deze sector kunnen daarom worden 
beschouwd als zeer representatief voor de situatie in Europa. Voor de pulp- en papierindustrie werd één vragenlijst 
ontvangen vanuit Duitsland (Bondsrepubliek), die representatief was voor de algemene praktijk in dit land. 
De respons van klanten uit andere sectoren was lager, maar dekte nog steeds een breed bereik aan 
toepassingen van NaOH. In totaal 17 vragenlijsten (29%) werden ontvangen van de chemische sector (bijv. 
productie van chemicaliën voor oogstbescherming, organische pigmenten en epoxyharsen). De resterende 7 
vragenlijsten werden ontvangen van de staalindustrie, textielindustrie, rubberproductie, voedselindustrie, 
metaalindustrie, aluminiumindustrie en de distributiesector. Dit laat zien dat 23 eindgebruikers van NaOH 
antwoord gaven, terwijl één distributeur de vragenlijst invulde. In de meeste gevallen werd NaOH gebruikt als 
reagens tijdens het maken/produceren van chemicaliën. In enkele andere gevallen werd het gebruikt voor 
neutralisatie (staalindustrie, rubberproductie), reiniging en waterbehandeling (voedselindustrie), of voor 
extractie (aluminiumindustrie). 
 
1.3.1 Blootstellingsscenario 

1.3.1.1 Korte titel van het blootstellingsscenario 
Natriumhydroxide zou kunnen worden gebruikt voor de volgende procescategorieën (PROC’s): 

PROC1 Gebruik in gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC2 Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling 
PROC3 Gebruik in gesloten, batchproces (synthese of formulering) 
PROC4 Gebruik in batch- en overige processen (synthese) met kans op blootstelling 
PROC5 Mixen of mengen in batchprocessen (multistage en/of aanzienlijk contact) 
PROC8a/b Overbrengen van chemicaliën van/naar vaten/grote reservoirs in (niet) speciaal daarvoor  

bestemde faciliteiten 
PROC9 Overbrengen van chemicaliën naar kleine reservoirs (speciaal daarvoor bestemde afvullijn) 
PROC10 Met roller of kwast aanbrengen 
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen 
PROC13 Behandeling van producten door onderdompelen en uitgieten 
PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens in kleinschalige laboratoria 

Er wordt aangenomen dat bovengenoemde categorieën de belangrijkste zijn, maar andere procescategorieën 
kunnen ook mogelijk zijn (PROC 1-27). 
Natriumhydroxide zou kunnen worden gebruikt in vele verschillende chemische productcategorieën (PC). Het 
kan bijvoorbeeld als adsorbent (PC2) worden gebruikt, als behandelproduct voor metaaloppervlakken (PC14), 
behandelproduct voor niet-metaal oppervlakken (PC15), als tussenproduct (PC19), als pH-regulator (PC20), 
als laboratoriumreagens (PC21), als reinigingsproduct (PC35), als waterverzachter (PC36), als chemische 
behandeling van water (PC37) of als extractie-agens. Het kan echter potentieel ook in andere chemische 
productcategorieën gebruikt worden (PC0-40). 
Omdat natriumhydroxide zo veel gebruiken heeft en zo wijd verspreid wordt gebruikt, kan het potentieel in 
alle sectoren van gebruik (SU – Sectors of Use) worden gebruikt die worden beschreven in het 
gebruiksbeschrijvingssysteem (SU1-24). NaOH wordt voor verschillende doelen in een groot aantal industriële 
sectoren gebruikt. De sector met het grootste gebruik van NaOH is de productie van andere chemicaliën, 
zowel organisch (30%) als anorganisch (13%). Andere gebruiken zijn in de sectoren pulp- en papierindustrie 
(12%), aluminium- en metaalindustrie (7%), voedselindustrie (3%), waterbehandeling (3%) en textiel (3%). 
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De rest wordt gebruikt in de vervaardiging van zepen, minerale oliën, bleekmiddel, fosfaten, cellulose, rubber 
en andere producten (Euro Chlor, 2009). De sector van gebruik SU21 wordt behandeld in 
Blootstellingsscenario 4. 
Hoewel natriumhydroxide kan worden gebruikt tijdens het vervaardigingsproces van voorwerpen, wordt de 
stof niet verwacht in het voorwerp aanwezig te zijn. De voorwerpcategorieën (Article Categories - AC) lijken 
niet van toepassing op natriumhydroxide. 
Om de milieublootstelling van stoffen te beoordelen, zijn er voor REACH categorieën van afgifte aan het 
milieu (ERC – Environmental Release Categories) ontwikkeld. Voor natriumhydroxide zouden de volgende 
categorieën van afgifte aan het milieu van toepassing kunnen zijn: 

ERC1 Productie van stoffen 
ERC2 Formulering van preparaten 
ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel  

worden van voorwerpen 
ERC6A Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van  

tussenproducten) 
ERC6B Industrieel gebruik van reactieve proceshulpmiddelen 
ERC7 Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen 
ERC8A Binnenshuis plaatsvindend breed dispergerend gebruik van proceshulpmiddelen in open systemen 
ERC8B Binnenshuis plaatsvindend breed dispergerend gebruik van reactieve stoffen in open systemen 
ERC8D Buitenshuis plaatsvindend breed dispergerend gebruik van proceshulpmiddelen in open systemen 
ERC9A Binnenshuis plaatsvinden breed dispergerend gebruik van stoffen in gesloten systemen 

Er wordt aangenomen dat bovengenoemde categorieën van afgifte aan het milieu de belangrijkste zijn, maar 
andere categorieën van afgifte aan het milieu zijn ook mogelijk (ERC1-12). De breed dispergerende gebruiken 
worden behandeld in Blootstellingsscenario 4. 

1.3.1.2 Omschrijving van activiteiten en processen behandeld in het blootstellingsscenario 
Typische gebruiken van vaste natriumhydroxide zijn: verdunning in water, verdunning in methanol 
(biodieselindustrie) en als vaste stof als gootsteenontstopper. Typische gebruiken van vloeibare 
natriumhydroxide worden onderstaand gegeven. 

1.3.1.2.1 Productie van chemicaliën 
NaOH wordt gebruikt voor de productie van organische en anorganische chemicaliën, die in een groot aantal 
verschillende eindproducten terecht komen (Euro Chlor 2009). Op de productiefaciliteiten van organische en 
anorganische chemicaliën wordt NaOH gebruikt als pH-stabilisator of als reagens voor synthese van andere 
chemicaliën. In alle gevallen moet NaOH worden toegevoegd aan een reactievat, waarna het zal reageren en er 
geen NaOH overblijft. In enkele faciliteiten wordt NaOH naar het proces toe gerecycleerd. 

1.3.1.2.2 Formulering van chemicaliën 
Beroepsmatige blootstelling kan plaats vinden tijdens de productie van formuleringen. In het bijzonder tijdens 
het laden en mixen kan een hogere blootstelling worden verwacht. Hoge blootstellingen kunnen voorkomen 
tijdens het productieproces van de reinigingsproducten, bij het laden van geconcentreerde NaOH, wat 
gewoonlijk het pompen of uitgieten van een vloeistof uit een vat of reservoir in het procesvat inhoudt. 
Inademingsblootstelling tijdens het laden kan plaats vinden door de dampen of aërosols die zich vormen als 
het vat of reservoir wordt geopend en bij het toevoegen van het product aan het proces. NaOH zal worden 
verdund na het laden in een tank. 

1.3.1.2.3 Productie en bleking van papierpulp 
De belangrijkste toepassingen van NaOH in de pulp- en papierindustrie zijn pH-regulering, pulpen, bleekreagens, 
reinigingsagens, waterbehandeling voor stoomproductie en demineralisatie (Euro Chlor, 2005). Pulp- en 
papierfabrieken produceren zuur afvoerwater en NaOH wordt bij de afvalwaterbehandeling gebruikt voor 
neutralisatie, bijvoorbeeld van sterk zuur condensaat door verdamping van gemorste vloeistof. Er wordt geen 
overschot van NaOH afgevoerd naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (WWTP’s) en/of naar ontvangend 
oppervlaktewater (Euro Chlor, 2005). Andere voorbeelden van pulp- en papierprocessen die NaOH gebruiken, zijn: 
• Kraft pulpen (sulfaatproces), bestaande uit volledig chemisch pulpen met NaOH en Na2S, en een pH 
boven 12, 800 kPa (120 psi). Modern kraft pulpen wordt gewoonlijk uitgevoerd in een continue vergister, van 
binnen meestal bekleed met roestvrij staal, en blootstelling aan NaOH daarbij wordt verwacht minimaal te 
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zijn. De temperatuur van de vergister wordt langzaam opgevoerd naar ongeveer 170 °C en ongeveer 3 tot 
4 uur lang op dat niveau gehandhaafd. De pulp wordt gezeefd voor het verwijderen van het ongekookte hout, 
gewassen voor het verwijderen van het uitgeputte kookmengsel en ofwel naar de bleekfaciliteit ofwel naar de 
pulpmachine doorgestuurd. Aan het einde van deze processtap wordt de natriumhydroxide hergevormd in de 
recausticizing-faciliteit (EOHS, 2001). 
• De zogeheten uitgebreide delignificatie, bestaande uit technieken die meer lignine verwijderen alvorens te 
bleken. NaOH en hitte ageren voor het breken van ingewikkelde bindingen in de lignine, om dit 
wateroplosbaar of vluchtig te maken. NaOH en hitte breken ook bindingen in de cellulose, daarmee kracht en 
hoeveelheid verminderend. Om dat te doen, worden houtpulp en chemicaliën (NaOH, Na2S) samen in het 
drukvat (vergister) gekookt, wat kan gebeuren op batch- of op continue basis. Bij batchvulling wordt de 
vergister van bovenaf door een opening gevuld. Dit kan tot blootstelling aan de gebruikte chemicaliën leiden. 
• Het blekingsproces in de zogeheten alkali-extractie, waarbij de organische zuren en alcoholen reageren 
met de NaOH voor het vormen van organische natriumverbindingen en water. Deze organische stoffen lossen 
op in water. NaOH wordt hier gebruikt voor het creëren van een hoge pH, ter optimalisatie van het 
blekingsproces. NaOH is niet de blekende agens. Het doel van het bleken is het verwijderen van de lignine 
zonder de cellulose te beschadigen. 
• Recycling van oud papier: het toevoegen van water, NaOH en hitte leidt tot ‘herpulpen’ van oud papier. 
De pulp wordt vervolgens gebruikt voor het op een papiermachine maken van het eindpapierproduct, op 
dezelfde wijze als dat bij een papiermolen voor maagdelijke vezels gebeurt. 

1.3.1.2.4 Productie van aluminium en andere metalen 
NaOH wordt gebruikt voor het behandelen van bauxiet, waar alumina, de grondstof voor aluminium, uit wordt 
geëxtraheerd. Aluminium wordt uit bauxiet geproduceerd door middel van het Bayer-proces. Gemengd met 
stoom en een (sterke) NaOH-oplossing, vormt de alumina in het bauxiet een geconcentreerde 
natriumaluminaat-oplossing, met achterlating van onopgeloste onzuiverheden. De voorwaarden voor het 
extraheren van monohydraatalumina zijn ongeveer 250 °C en een druk van ongeveer 3.500 kPa (Queensland 
Alumina Limited, 2004). Aan het einde van het proces wordt de NaOH geretourneerd naar het beginpunt en 
opnieuw gebruikt. Relatief hoge inademingsblootstelling van NaOH wordt verwacht op te treden tijdens het 
mixen van bauxiet met NaOH en door stoom als gevolg van de hoge temperaturen en de hoge concentraties 
NaOH. In het stadium van de oppervlaktebehandeling van de aluminium eindproducten wordt NaOH gebruikt 
voor het beitsen (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Voedselindustrie 
In de voedselindustrie kan NaOH worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de 
voedselproducerende sector wordt NaOH regelmatig gebruikt voor (Euro Chlor, 2005): 
• spoelen en reinigen van flessen, processen en inrichtingen; 
• chemisch schillen/ontschalen van groenten en fruit; 
• modificeren van zetmeel; 
• bereiden van carboxymethylcellulose; 
• bereiden van zouten zoals natriumcitraat en natriumacetaat. 

1.3.1.2.6 Waterbehandeling 
NaOH wordt op grote schaal gebruikt voor de behandeling van water. In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt 
rioolwater door middel van NaOH geneutraliseerd en de hardheid ervan verminderd. In de industrie wordt 
NaOH gebruikt voor het regenereren van ion-uitwisselingsharsen. NaOH wordt op dit moment voor 
verschillende doeleinden voor het behandelen van water gebruikt: 
• beheersen van de waterhardheid; 
• reguleren van de pH van water; 
• neutraliseren van afvoerwater voordat dit wordt geloosd; 
• regenereren van ion-uitwisselingsharsen; 
• eliminatie van zware metaalionen door middel van precipitatie. 
NaOH wordt ook gebruikt voor het reinigen van ontploffings- of verbrandingsrookkanalen. Van de gebruikte 
technologieën is het reinigen van gassen in een ‘scrubber’ met gebruikmaking van alkaline-oplossingen een 
proces dat door veel technische bedrijven wordt aangeboden. De concentraties NaOH variëren, afhankelijk 
van de toepassing, het vereiste prestatieniveau, de financiële situatie, enz. Afhankelijk van het ‘scrubbing’-
niveau kunnen met deze technologie reducties van zure componenten (HCl, SO2, enz.) en zware metalen (Hg, 
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Cd, enz.) worden bereikt, ter naleving van internationale en nationale regelgeving (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Textielproductie 
Naast natuurlijke materialen zoals wol, katoen en linnen, worden door de textielindustrie in grote mate 
synthetische vezels gebruikt. Cellulosetextiel, verkregen via het viscoseproces (rayon, gesponnen rayon) vormt 
een significant marktaandeel. Op dit moment (2004) overstijgt de wereldwijde jaarlijkse productie van 
cellulosetextiel met gemak de 3 miljoen ton. De vervaardiging ervan verbruikt aanzienlijke tonnages aan 
NaOH, waar bijv. 600 kg NaOH nodig is voor het produceren van 1 ton cellulosevezels. De werking van 
NaOH tijdens de productie van cellulose is onbekend. NaOH wordt ook gebruikt als algemeen 
proceshulpmiddel, bijvoorbeeld voor neutralisering. 
In het viscoseproces wordt cellulose, verkregen uit houtpulp, geweekt in een natriumhydroxide-oplossing (20-25%) 
en wordt het overschot aan vloeistof met drenkpersen uitgeperst, ter vorming van alkalicellulose. 
Onzuiverheden worden verwijderd en na het in snippers scheuren, vergelijkbaar met witte kruimels, die bij 
gecontroleerde temperatuur enkele dagen te rijpen worden gelegd, wordt de versnipperde alkalicellulose 
overgebracht naar een andere tank. Daar wordt het behandeld met kooldisulfide, ter vorming van 
cellulosexanthaat. Dit wordt opgelost in verdunde natriumhydroxide ter vorming van een viskeuze oranje 
vloeistof die viscose wordt genoemd. De zuren en logen die in het proces worden gebruikt zijn tamelijk 
verdund, maar er bestaat tijdens het bereiden van de juiste oplossingen altijd gevaar voor spatten in de ogen.  
Het grootste deel van de in de textielindustrie gebruikte natriumhydroxide wordt gebruikt bij het merceriseren, 
bleken, schuren en wassen van katoen. 

1.3.1.2.8 Andere industriële gebruiken 
NaOH wordt verder nog gebruikt in diverse andere industriële sectoren, bijvoorbeeld bij de productie van 
oppervlakteactieve stoffen, zepen, minerale oliën, bleekmiddelen, fosfaten, cellulose en rubber (Euro Chlor, 
2009). In de meeste van deze toepassingen dient NaOH ook als proceshulpmiddel, bijvoorbeeld voor 
neutralisering. 

1.3.1.2.9 Professioneel eindgebruik van geformuleerde producten 
NaOH wordt gebruikt tijdens de productiefase van diverse reinigingsproducten, hoewel in de meestal gevallen 
de in de eindproducten aanwezige hoeveelheden beperkt zijn. De gebruikte NaOH zal in zuur-base reacties 
met de andere ingrediënten reageren en daarom zal er vrijwel geen vrije NaOH in het eindproduct overblijven. 
Een productindeling voor professionele reinigingsproducten met resterend vrij NaOH na formulering wordt in 
onderstaande tabel gegeven. 
Producttype Hoeveelheid ‘vrije 

NaOH’ 
pH-bereik Opmerkingen inzake 

RMM/OC 
Vloerstrippers < 10% > 13  
Ovenreinigers 5-20% > 13  
Vloerontvetters < 5% > 12,5  
Afvoerontstoppers < 30% > 13  
Vaatwasreinigingsmiddelen 5-30% > 13 (geconcentreerd product) 
Heavy-duty reinigingsmiddelen voor 
binnenshuis 

< 5% > 12,5  

RMM  risicobeheersmaatregelen (Risk Management Measures) 
OC      operationele voorwaarden (Operational Conditions) 
 
Professionele ovenreinigers 
Ovenreinigers zijn sterke ontvetters en zijn geschikt voor het verwijderen van aangekoekt vuil in ovens, grills, enz. 
Ovenreinigers bevatten sterk alkaline ingrediënten. De sterke loogwerking is nodig voor het verwijderen van 
vastgebrande etensresten. Er zijn verstuivers en spuitbussen. Bij gebruik van een spuitbus wordt op het bespoten 
gebied een laag schuim gevormd. Na het spuiten dient de ovendeur te worden gesloten om het schuim 30 minuten 
te laten inwerken. Vervolgens wordt de oven met een natte doek of spons schoongeveegd, die regelmatig moet 
worden uitgespoeld. De maximale hoeveelheid natriumhydroxide in een spuitbus is 10%. Het product is ofwel een 
gel, die grote druppels achterlaat bij het spuiten (100 % > 10 μm), ofwel een vloeistof, die met een speciale 
verstuiver wordt aangebracht als een schuim, hetgeen ook minder vorming van aërosol tot gevolg heeft. 
De toepassingsfrequentie is 1 gebeurtenis per dag en de tijdsduur is 10 minuten per gebeurtenis. Spuiten vindt 
plaats in een koude oven, met kans op blootstelling van handen en armen. Men kan met een kant-en-klare 
verstuiver of schuimspuitbus maximaal 1 g product per seconde spuiten. 
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Professionele vloerstrippers 
Vloerstrippers voor I&I (Industriële en Institutionele) toepassing worden niet puur gebruikt. Deze zeer logende 
producten bevatten 15-20% natriumhydroxide, waarbij 1 tot 2 liter oplossing per 10 m² met behulp van een 
machine op de vloer wordt aangebracht. Gewoonlijk is er 10-15 minuten inwerktijd nodig tussen het 
aanbrengen en schrobben van de vloer. Daarna wordt het stripper/polijstmengsel verwijderd met behulp van de 
(schrob)zuigautomaat. 

Afvoerontstoppers 
Afvoerontstoppers ontstoppen langzaam weglopende en verstopte afvoeren door het oplossen en losmaken van 
vetten en organisch vuil. Er bestaan verschillende soorten afvoerontstoppers, die ofwel natriumhydroxide 
ofwel zwavelzuur bevatten. Vloeibare afvoerontstoppers bevatten maximaal 30% NaOH. Het gebruik van 
vloeibare afvoerontstoppers is vergelijkbaar met de dosering van vloeibare schoonmaakmiddelen. Parels, die 
ook kunnen worden gebruikt voor het ontstoppen van afvoeren, bevatten NaOH-gehaltes tot maximaal 100%. 
De afvoerontstopper dient langzaam in de afvoer gedoseerd te worden. Men dient minstens 15 minuten te 
wachten om de afvoerontstopper de verstopping te laten verwijderen. 

Professionele haarontkrullingsmiddelen 
Door professionele kappers worden diverse ontkrullingsmiddelen gebruikt die een bepaalde hoeveelheid 
natriumhydroxide bevatten. De ontkrullingsmiddelen, die meer dan 2% NaOH bevatten, worden met een 
kwast op het haar aangebracht, en na een tijd van interactie met het haar wordt het product uit het haar 
gespoeld. Voor het schatten van beroepsmatige blootstelling wordt geen relevante inademingsblootstelling 
verwacht, vanwege de lage vluchtigheid en de afwezigheid van aërosolvorming. Blootstelling via de huid is 
alleen relevant bij NaOH-concentraties onder de 2%, die waarschijnlijk zullen optreden tijdens het uitspoelen 
van het haar. Boven de 2% wordt het product bijtend, reden waarom beheersingsmaatregelen worden verwacht 
ter voorkoming van blootstelling via de huid. De blootstelling wordt daarom voornamelijk verwacht op te 
treden op het moment dat de kapper besluit een laatste maal te spoelen nadat eenmaal gespoeld is. 

1.3.1.3 Risicobeheersmaatregelen 

1.3.1.3.1 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot industriële werknemers 
De risicobeheersmaatregelen met betrekking tot industriële werknemers worden opgesomd in Tabel 9. Deze tabel 
is van toepassing op producten die zowel vaste als vloeibare NaOH bevatten met concentraties > 2%. Omdat 
natriumhydroxide bijtend is, dienen te risicobeheersmaatregelen voor de menselijke gezondheid zich te richten op 
de preventie van direct contact met de stof. Daarom dient voor industriële gebruiken van natriumhydroxide bij 
voorkeur gebruik te worden gemaakt van geautomatiseerde en gesloten systemen. Indien aërosols van 
natriumhydroxide kunnen worden gevormd, is bescherming van de ademhalingswegen noodzakelijk. Vanwege de 
bijtende eigenschappen zijn geschikte beschermingsmiddelen voor huid en ogen vereist. 

Tabel 9 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot industriële werknemers 
Informatietype Dataveld Uitleg 
Insluiting en goede 
werkpraktijk vereist 

Goede praktijk: vervangen, waar 
mogelijk, van handmatige processen door 
geautomatiseerde en/of gesloten 
processen. Hiermee worden irriterende 
nevels en mogelijk daaruit voortvloeiende 
spatten vermeden (EU RRS, 2008): 
 Gebruiken van gesloten systemen of 
bedekken van open containers (bijv. 
schermen) (goede praktijk) 
 Transport via pijpleidingen, technische 
vatenvulling/legen van vaten met 
automatische systemen (zuigpompen, 
enz.) (goede praktijk) 
 Gebruik van tangen, grijparmen met 
lange handvaten bij handmatig gebruik 
‘om direct contact en blootstelling aan 
spatten (niet boven het hoofd werken) te 
voorkomen’ (goede praktijk) 

Situatie ten tijde van de EU RAR 
(2007) voor pulp- en papierindustrie: 
Bijna alle fabrieken (97%) gaven aan een 
automatisch, gesloten systeem te hebben. 
Toch gaf 50% aan dat het hanteren van 
NaOH nog steeds gebeurt tijdens het 
(her)vullen van de tanks/reservoirs, het 
schoonmaken, het onderhoud, uitladen 
van lorries, toevoegen van reagens, legen 
van vaten of zakken en het bemonsteren 
(gemiddeld vier werknemers per fabriek). 
Situatie ten tijde van de EU RAR 
(2007) voor chemische industrie: 
Hoogste inademingsblootstelling wordt 
verwacht bij het overladen van NaOH 
van tanker naar procesvat. De meeste 
faciliteiten gebruiken een gesloten 
en/of geautomatiseerd proces en 



JSC «KАUSТIK» Volgograd 
Issue date:   01-09-2010 
Herzieningsdatum: 29-12-2010 

SDS BS Natriumhydroxide 
BIJLAGE 1 

versie 1.3 - pagina 18 van 35 
 
Informatietype Dataveld Uitleg 

 vloeibare 50% NaOH. 
Situatie ten tijde van de EU RAR 
(2007) voor textielindustrie: 
Blootstelling aan NaOH kan optreden 
bij het onderdompelen van houtpulp en 
tijdens het oplossen van cellulose-
xanthaat. De meeste faciliteiten 
gebruiken een gesloten en/of 
geautomatiseerd proces. De NaOH 
wordt niet gespoten. 

Plaatselijke 
uitlaatventilatie en 
goede werkpraktijk 
vereist 

Plaatselijke uitlaatventilatie is geen 
vereiste, maar goede praktijk. 

Ter verbetering van de luchtkwaliteit 
en het voorkomen van mogelijke 
irritatie van de luchtwegen in 
werkgebieden. 
Situatie ten tijde van de EU RAR 
(2007): in totaal 8 van 22 klanten 
(36%) antwoordden dat zij op hun 
faciliteit plaatselijke uitlaatventilatie 
gebruiken bij het hanteren van NaOH. 

Algemene ventilatie Algemene ventilatie is goede praktijk, 
tenzij plaatselijke uitlaatventilatie 
aanwezig is. 

Ter verbetering van de luchtkwaliteit 
en het voorkomen van mogelijke 
irritatie van de luchtwegen in 
werkgebieden. 

Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen 
(PBM) vereist onder 
normale 
werkomstandigheden. 

• Bescherming luchtwegen: In geval van 
stof of vorming van aërosol: gebruik een 
ademhalingsbescherming (respirator) met 
een goedgekeurd filter (P2) (vereist) 
• Bescherming handen: ondoordringbare, 
chemisch resistente, beschermende 
handschoenen (vereist) 
o materiaal: butylrubber, PVC, 

polychloropreen met natuurlijke 
latexvoering, materiaaldikte: 0,5 mm, 
doorbraaktijd: > 480 min 

o materiaal: nitrilrubber, 
gefluorineerd rubber, 
materiaaldikte: 0,35-0,4 mm, 
doorbraaktijd: > 480 min 

• Indien er kans is op spatten, een nauw 
aansluitende 
veiligheidsbril/gezichtsscherm dragen 
(vereist) 
• Indien er kans bestaat op spatten, rubber 
of plastic laarzen dragen (vereist) 

Situatie ten tijde van de EU RAR 
(2007): de vragenlijst gaf aan dat 29% 
van de klanten antwoordde dat 
inademingsblootstelling mogelijk was, 
terwijl 71% antwoordde dat 
blootstelling van de huid mogelijk was 
en tenslotte 75% dat blootstelling van 
de ogen mogelijk was. In de meeste 
gevallen werden geen PBM gebruikt ter 
preventie van inademing. 46% 
antwoordde dat ter preventie van 
huidblootstelling handschoenen werden 
gebruikt, terwijl 25% rapporteerde dat 
speciale kleding werd gebruikt en 
tenslotte 29% antwoordde dat geen 
PBM werd gebruikt. 67% van de 
klanten antwoordde dat ter preventie 
van blootstelling van de ogen 
veiligheidsbrillen of volledige 
gezichtsschermen werden gebruikt en 
de overige klanten antwoordden in de 
meeste gevallen dat geen PBM werden 
gebruikt (Euro Chlor, 2005). 

Andere 
risicobeheersmaatregele
n met betrekking tot 
medewerkers. Bijv.: 
bepaalde 
trainingssystemen, 
toezichts-, rapportage- of 
auditing-systemen, 

De volgende maatregelen zijn vereist (uit 
EU RRS, 2008): 
• Medewerkers in het geïdentificeerde 
risicovolle gebied/proces dienen te 
worden getraind om a) werken zonder 
ademhalingsbescherming te vermijden en 
b) de bijtende eigenschappen en in het 
bijzonder de gevolgen van het inademen 
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Informatietype Dataveld Uitleg 
specifieke 
controlebegeleiding. 

van natriumhydroxide voor de 
luchtwegen te begrijpen en c) de veiligere 
procedures te volgen zoals geïnstrueerd 
door de werkgever (EU RRS, 2008). 
• De werkgever dient er ook zorg voor 
te dragen dat de vereiste PBM 
beschikbaar zijn en volgens de instructies 
gebruikt worden. 

Maatregelen met 
betrekking tot het 
ontwerp van het 
product (anders dan 
concentratie) met 
betrekking tot 
werknemers 

• Aanpassing hoge viscositeit door 
middel van hulpwerkstoffen (goede 
praktijk) 
• Aflevering als commoditeit alleen in 
vaten en/of in tankauto (goede praktijk) 

Ter voorkoming van spatten. 

 
1.3.1.3.2 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot professionele werknemers 
Omdat natriumhydroxide bijtend is, dienen de risicobeheersmaatregelen voor de menselijke gezondheid zich 
te richten op de preventie van direct contact met de stof. Daarom dient voor professionele gebruiken van 
natriumhydroxide bij voorkeur te worden gewerkt met geautomatiseerde en gesloten systemen. Omdat 
geautomatiseerde, gesloten systemen en lokale uitlaatventilatie misschien minder haalbaar zijn om te 
implementeren, zijn productgerelateerde ontwerpmaatregelen ter preventie van direct oog/huidcontact met 
NaOH en ter preventie van vorming van aërosols en spatten belangrijker, evenals maatregelen ten aanzien van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Productgerelateerde ontwerpmaatregelen zijn noodzakelijk. Deze omvatten ondermeer specifieke verdelers en 
pompen, enzovoorts, die speciaal ontworpen zijn op het voorkomen van spatten, knoeien en blootstelling. 
Tabel 10 biedt een overzicht van de aanbevelingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk 
van de NaOH-concentratie in de formulering worden verschillende gradaties van bescherming voorgesteld. 

Tabel 10 Persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking tot professionele werknemers 
 NaOH-

concentratie in 
product > 2% 

NaOH-concentratie 
in product tussen 
0,5% en 2% 

NaOH-
concentratie in 
product < 0,5% 

Respiratoire bescherming: bij stof- of aërosolvorming 
(bijv. spuiten): ademhalingsbescherming met een 
goedgekeurd filter gebruiken (P2) 

vereist goede praktijk nee 

Handbescherming: bij mogelijk huidcontact: gebruik 
van ondoordringbare, chemische resistente, 
beschermende handschoenen 

vereist goede praktijk nee 

Beschermende kleding: indien er kans is op spatten, 
geschikte beschermende kleding, schoren, schermen, 
pakken, rubber of plastic laarzen dragen 

vereist goede praktijk nee 

Oogbescherming: indien er kans is op spatten: 
chemisch resistente, nauw aansluitende veiligheidsbril 
of gezichtsscherm dragen 

vereist goede praktijk nee 

 
1.3.1.3.3 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu 
Relevante risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu worden omschreven in sectie 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Maatregelen met betrekking tot verwijdering 
Er is geen vast afval van NaOH. Vloeibaar NaOH-afval dient te worden hergebruikt of afgevoerd naar het 
industrieel afvalwater en indien nodig verder te worden geneutraliseerd (zie risicobeheersmaatregelen met 
betrekking tot het milieu). 
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1.3.2 Blootstellingsschatting 

1.3.2.1 Blootstelling van werknemers 
NaOH is een bijtende stof. Tijdens het hanteren van bijtende stoffen en samenstellingen komt direct contact 
met de huid slechts zo nu en dan voor en er wordt hier vanuit gegaan dat herhaalde dagelijkse blootstelling van 
de huid verwaarloosbaar is. Blootstelling van de huid aan pure NaOH zal daarom volgens de NaOH EU RAR 
(2007) niet worden beoordeeld. Herhaaldelijk blootstelling van de huid kan voor deze stoffen en 
samenstellingen niet worden genegeerd.  
Relevante bevolkingsgroepen die mogelijkerwijze worden blootgesteld aan algemene bijtende producten zijn 
werknemers in de chemische industrie, de aluminiumindustrie en de papierindustrie. Ook werknemers in de 
textielindustire en de schoonmaakbranche kunnen meer of minder direct contact met (verdunde) NaOH hebben. 
Onder normale omstandigheden van hantering en gebruik wordt van NaOH niet verwacht dat het systemisch 
beschikbaar zal zijn in het lichaam, en daarom worden systemische effecten van NaOH na huidcontact of 
inademing niet verwacht op te treden. 

Gemeten blootstellingsconcentraties 
De gemeten blootstellingsconcentraties voor werknemers zijn samengevat in Tabel 11. 

Tabel 11 Lange termijn blootstellingsconcentraties voor werknemers (gemeten 
blootstellingsconcentraties) 

Gemeten blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid 

Uitleg/bron van gemeten data 

  Uit EU RAR (2007): eindgebruik van geformuleerde producten Inademing 
 exposure 
 
 

< 0,11 mg/m3 Persoonlijke en gebiedsbemonstering; Bemonsteringstijd: 250 – 364 min; 
Plaatsen: mechanisch, tafel buiten schoonmaakruimte, zijkant 
elektrische doos, midden op ongebruikt apparaat, zwarte zijkant 
gereedschapswagentje (Burton et al., 2000) 

  Uit EU RAR (2007): industrieel gebruik in pulp en papier 
 
 

< 0,5/16* mg/m3 Plaatsen: houtfaciliteit, pulpen, bleken/chem. bereiding, 
machinekamer, hervorming en recausticizing; Aantal: 2-12;  
Duur: > 8 uur, TGG (Kennedy et al., 1991) 

 
 

0,001-0,70 mg/m3 Plaatsen: pulpen, rafinneren, enz. van voorraad, papier/kartonmachine, 
ontinkten oud papier; TGG; Totaal aantal: 5; Aantal gedetecteerd: 1-5; 
Bereik: 0,001 – 1,2 mg/m3) (Korhonen et al., 2004) 

  Uit EU RAR (2007): aluminiumindustrie 
 
 

0,033 
1,1 

2,40*** 
5,80** 

4,70*** 

 
 

mg/m³ RG 

Gegevens uit 1997-1999, Plaatsen: tijdens loogwassing, zandvaldump 
(op bedienersplek), loogwassing recycle-tank, spiraalvormige 
transportband nieuw gebouw, overflowtank oud gebouw, decanteur, 
filterwassing bij hijscontrole, boven loogtank begane grond, 
drumfilters normaal bedrijf, op vloer tegenover filter, op werkblad op 
filter, 1e verdieping bij filterafvoerventiel, 1e verdieping bij lopende 
band, boven waspoort tijdens loogwassing, boven precipitatietank, 
loogwassing, bedienersplek, ontkalkingswaspoorten, loogwasvulling 
Primaire B tank, monster bovenop tank, naast cyclonen tijdens normaal 
proces; Medium: impinger/filter, 22 bemonsteringspunten 1-5 
herhalingen, t= 5-117 min 

   Nieuwe literatuur: aluminiumindustrie 
 
 

0,2 mg/m3 GM Raffinaderij 2, Onderhoud, N=19, Bereik: 0,02-4 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,17 mg/m3 GM Raffinaderij 3, Onderhoud, N=8, Bereik: 0,05-0,6 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,11 mg/m3 GM Raffinaderij 3, Vergisting, N=6, Bereik: 0,05-0,6 mg/m3,  
15 min sample (Musk et al., 2000) 

 
 

0,46 mg/m3 GM Raffinaderij 2, Zuivering, N=27, Bereik: 0,1-2,3 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 
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Gemeten blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid 

Uitleg/bron van gemeten data 

 
 

0,09 mg/m3 GM Raffinaderij 3, Zuivering, N=9, Bereik: 0,05-1,1 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,34 mg/m3 GM Raffinaderij 1, Precipitatie, N=19, Bereik: 0,1-0,8 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,19 mg/m3 GM Raffinaderij 3, Calcinatie of verzending, N=18,  
Bereik: 0,05-0,9 mg/m3, 15 min TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,56 mg/m3 GM Raffinaderij 2, Ontkalking, N=11, Bereik: 0,1-1 mg/m3,  
4 uur TGG (Musk et al., 2000) 

 
 

0,4 mg/m3 GM Raffinaderij 3, Ontkalking, N=12, Bereik: 0,05-3,5 mg/m3,  
15 min TGG (Musk et al., 2000) 

   Nieuwe gegevens van de aluminiumindustrie: 
 
 

0,006 mg/m³ RG jaar: 2001, plaats = vergisting, N=18, duur= 8 uur,  
bereik TGG= 0,002-0,024 mg/m³ 

 
 

0,021 mg/m³ RG jaar: 2001, plaats = filtratie, N=19, duur= 8 uur,  
bereik TGG = 0,005-0,081 mg/m³ 

 
 

0,017 mg/m³ RG jaar: 2001, plaats = precipitatie, N=11, duur= 8 uur,  
bereik TGG = 0,003-0,072 mg/m³ 

 
 

0,014 mg/m³ RG jaar: 2001, totaal, N=48, duur= 8 uur,  
bereik TGG = 0,002-0,081 mg/m³ 

   Uit EU RAR (2007): textielindustrie 
 
 

1,7-6,8 mg/m³ RG Merceriseren, bleken , wassen , mengen en concentratie; 1-13; 
Opslag; Blootgestelde werknemers, N=8-86 

* Een enkele hoge lezing door verstoorde omstandigheden bij de kalkschudder/causticizer 
** Monster bekend als verontreinigd omdat tijdens monsterneming geen stoom/nevel in contact is gekomen met 
monsternemer; monster werd bovenwinds van stoombron genomen vanwege de heersende windomstandigheden 
*** Monsters werden genomen in zeer natte stoom/nevelwolken; problemen met haperende pompen en overstromende 
pompen werden genoteerd 
Eindgebruik van geformuleerde producten 
In april 1998, werd op een bedrijf een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het 
reinigen, overslaan en repareren van sceptische tanks en toiletuitrustingen van vliegtuigen. Het hoofddoel was 
mogelijke blootstelling aan besmettelijke micro-organismen te onderzoeken, maar er werden tevens enkele 
metingen van NaOH-blootstelling verricht (Burton et al., 2000). NaOH was onderdeel van de zepen en 
schoonmaakmiddelen die in de toiletruimte werden gebruikt. Eén persoonlijk luchtmonster (PAS) en vier 
gebiedsmonsters (drie binnenin en één buiten de toiletruimte) werden verzameld. De monsters werden 
geanalyseerd op alkaline stof en nevel door middel van zuur-base titratie volgens NIOSH-methode 7401. 
Volgens Burton et al. (2000) werden lage waarden verwacht, omdat op de dag van de monsterneming weinig 
zeep verspoten was. Omdat het exacte blootstellingsniveau onbekend is, worden deze metingen niet gebruikt 
voor de risicokarakterisering (EU RAR, 2007). 

Pulp- en papierindustrie 
In 1988 werden metingen verricht in een papiermolen (Kennedy et al., 1991). In totaal 28 gebiedsmonsters 
werden genomen op verschillende plaatsen, met een minimale meetduur van 8 uur (zie Tabel 11). Het is 
onduidelijk hoe de metingen werden verzameld. Geen enkele van de metingen overschreed het detectieniveau. 
Alle gemeten gebieden waren langer dan 8 uur blootgesteld aan een NaOH-concentratie onder 0,5 mg/m³. 
In een internationaal epidemiologisch onderzoek naar beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia in de 
pulp- en papierindustrie werd een database met in totaal 3873 metingen geanalyseerd (Korhonen et al., 2004). 
De meeste metingen waren van 1980 tot 1994 en uit in totaal 12 landen. In totaal 15 metingen werden verricht 
voor NaOH (zie Tabel 11). Twee metingen gedurende het pulpen van voorraad en één meting bij de 
kartonmachine overschreden de detectielimiet. Bij het ontinkten van oud papier overschreden alle metingen de 
detectielimiet, met een rekenkundig gemiddelde van 0,70 mg/m³ (bereik 0,30-1,20 mg/m³). De tijdsduur van 
de metingen was meer dan een uur, maar de precieze tijdsduur is onduidelijk. Uit het artikel wordt niet 
duidelijk welke taken werden verricht tijdens de metingen. Deze metingen geven de oude situatie weer, toen 
de juiste risicobeheersmaatregelen onvoldoende waren geïmplementeerd. Overeenkomstig Tabel 9 worden de 
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volgende risicobeheersmaatregelen aanbevolen: 1) zo veel mogelijk gebruik maken van gesloten systemen, 2) 
plaatselijke uitlaatventilatie gebruiken waar nodig, en 3) luchtwegbeschermingsmiddelen gebruiken indien er 
kans is op spatten of aërosolvorming. 

Alumina-industrie 
Bij bedrijf A werden in 1997 en 1998 statische metingen uitgevoerd naar ‘bijtende mist’ tijdens de productie van 
aluminium. In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van deze metingen. De metingen werden verricht naar 
bijtende mist, met een 37 mm, 0,8 μm, MCEF, membraanfilter met een cellulose backup-pad in een closed-face 
3-deels cassette of met een SKC midget-impinger die ultrazuiver water bevatte. Alle verrichte metingen (zie 
Tabel 11) zijn slechtste-geval gebiedsmonsters en veel van de plaatsen die waren geselecteerd voor het nemen 
van de monsters werden verwacht hoge concentraties te bevatten. Het rekenkundig gemiddelde van alle metingen 
is 0,39 mg/m³, met een bereik van 0,033-1,1 mg/m³ (uitgezonderd metingen in onvoorziene omstandigheden met 
falende machines). De gemiddelde meettijd is 57 min. Omdat bedieningspersoneel niet standaard aanwezig is op 
de gemeten locaties, is er aangenomen dat de totale aanwezigheidsduur tijdens een werkdag hetzelfde is als de 
benaderde gemiddelde meetduur (1 uur). Een verwachte dienst van 8 uur met een blootstellingsniveau van 
1,1 mg/m³ gedurende 1 uur en een nulblootstelling gedurende de rest van de dienst levert een redelijk slechtste-
geval blootstellingsniveau voor de gehele dienst op van 0,14 mg/m³. De korte termijn redelijke slechtste-geval 
waarde wordt geschat op 1,1 mg/m³. Een verwachte dienst van 8 uur met een blootstellingsniveau van 
0,39 mg/m³ gedurende 1 uur en een nulblootstelling gedurende de rest van de dienst levert een typisch 
blootstellingsniveau voor de gehele dienst op van 0,05 mg/m³. De korte termijn typische blootstellingswaarde 
wordt geschat op 0,39 mg/m³ (EU RAR, 2007). 
Musk et al. (2000) biedt beroepsmatige blootstellingsgegevens voor bijtende mist voor drie 
aluminaraffinaderijen in West-Australië. De bemonsteringsduren zijn 15 min. en 4 uur TGG. De gemeten 
activiteiten zijn onderhoud, vergisting, zuivering, precipitatie, calcinatie/verscheping en ontkalking. 
In een ander onderzoek (Fritschi et al., 2001) werden de resultaten voor blootstelling aan bijtende mist 
kwalitatief gepresenteerd en zijn deze daarom niet geschikt voor de risicobeoordeling. 
Bovenstaande metingen geven de oude situatie weer, waarin onvoldoende rekening werd gehouden met 
risicobeheersmaatregelen. Overeenkomstig Tabel 9 worden de volgende risicobeheersmaatregelen aanbevolen: 
1) zo veel mogelijk gebruik maken van gesloten systemen, 2) plaatselijke uitlaatventilatie gebruiken waar 
nodig, en 3) luchtwegbeschermingsmiddelen gebruiken indien er kans is op spatten of aërosolvorming. 
Meer recente gegevens werden verzameld van de aluminiumindustrie, die diverse activiteiten besloegen 
(vergisting, filtratie, precipitatie). Tijdens een volledige dienst werden meerdere monsters genomen. De 
hoogste geobserveerde concentratie is 0,021 mg/m³. Deze waarde zal worden gebruikt voor de 
risicokarakterisering. 

Textielindustrie 
In 1981 werden metingen verricht bij verschillende textielproducerende bedrijven in Finland (Neeusiainen et al., 
1981). In totaal 198 gebiedsmonsters werden gedurende een volledige dienst afgenomen op verschillende 
locaties (zie Tabel 11). Tijdens de metingen werd de vaste apparatuur zodanig geplaatst dat de best mogelijke 
benaderde waarden voor beroepsmatige blootstelling konden worden verkregen en de gebruikelijke werkroutines 
niet werden verstoord. De afstand tot de buitenrand van het merceriseringsproces, het bleken of de wasmachine 
was 1 m en de bemonsteringshoogte vanaf vloer of werkplatform was 1-5 m. De metingen werden verricht bij de 
voorkant, het midden en de achterkant van elke merceriseringsmachine. De concentraties die bij het midden 
werden gemeten waren vaak het hoogst, omdat de oplossing daar heet was. Voor het bleken werden de metingen 
op dezelfde wijze op verschillende punten van de machine verricht. De meeste metingen werden verricht tijdens 
het merceriseren en het bleken, en het aantal mogelijk blootgestelde werknemers is, in vergelijking met andere 
plaatsen, hoog. De metingen zijn achterhaald en beschrijven niet de slechtste-geval situatie – ze beschrijven de 
textielindustrie 30 jaar geleden. Overeenkomstig Tabel 9 worden de volgende risicobeheersmaatregelen 
aanbevolen: 1) zo veel mogelijk gebruik maken van gesloten systemen, 2) plaatselijke uitlaatventilatie gebruiken 
waar nodig, en 3) luchtwegbeschermingsmiddelen gebruiken indien er kans is op spatten of aërosolvorming. 
Deze respiratoire beschermingsmiddelen dienen te worden gebruikt ter preventie van inademingsblootstelling.  
Het gebruik van NaOH in de huidige textielindustrie vindt overwegend plaats in gesloten systemen, zonder 
blootstelling van de werknemers (zie voorbeeldfoto’s in Afbeelding 1). In die gevallen waar nog open gebruik 
is, is er geen relevante blootstelling, omdat het dan niet zou gaan om een spuitproces maar om een 
dompelproces, zonder aërosolvorming. Een meting voor open gebruik van KOH, dat veel lijkt op dat van 
NaOH (het schoonmaken van machines, wat mogelijke blootstelling inhoudt) liet minder dan 0,06 mg/m³ zien, 
wat de detectiewaarde was. 
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Afbeelding 1: Het gebruik van NaOH in de huidige textielindustrie vindt plaats in gesloten systemen, 
zonder blootstelling van de werknemers (links: distributie van NaOH; midden: opslag van NaOH; 
rechts: gebruik van NaOH (verven)) 

 
Geschatte blootstellingsconcentraties 
De geschatte blootstellingsconcentraties voor werknemers zoals gerapporteerd in de EU RAR (2007) zijn 
samengevat in Tabel 12. 
Tabel 12 Lange termijn blootstellingsconcentraties voor werknemers (geschatte 
blootstellingsconcentraties) 

Geschatte blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid 

Uitleg/bron van gemeten data 

Blootstelling 
via huid 

0,42-84 mg/d Diverse schattingen van blootstellingswaarden via de huid werden 
voor de volgende scenario’s in de EU RAR (2007) met gebruikmaking 
van EASE berekend: eindgebruik van vloeibare ovenreiniger, 
eindgebruik van spuitbare ovenreiniger, eindgebruik van 
ontkrullingsproducten en gebruik in de textielindustrie. 

Blootstelling 
via 
inademing 

Typical: 
0,04 
RSG: 
0,08 

 
mg/m3 

 
mg/m3 

Uit EU RAR (2007): formulering van NaOH-bevattende producten 
Voor het toevoegen van vloeibare NaOH (T = 20 °C) aan een proces 
(zeer lage dampspanning, geen aërosolvorming, plaatselijke 
uitlaatventilatie aanwezig, gebruikspatroon niet-dispergerend gebruik) 
voorspelt EASE een typische inademingsblootstelling van 0 – 
0,17 mg/m³ (0 – 0,1 ppm). Uitgaande van een NaOH-concentratie van 
50% wordt een typische blootstellingswaarde van 0,04 mg/m³ (0,025 
ppm) geschat (helft van bereik 0 – 0,05 ppm). Schatting van redelijke 
slechtste-geval blootstellingswaarde levert een waarde van 0,08 mg/m³ 
(0,05 ppm, bovenwaarde van het bereik) op. 

 verwaar 
loosbaar 

 Uit EU RAR (2007): eindgebruik van vloeibare ovenreiniger 
EASE schat (uitgaande van zeer lage dampspanning, geen 
aërosolvorming, direct hanteren, niet-dispergerend gebruik) 0 – 0,17 
mg/m3 (0 – 0,1 ppm) voor typische inademingsblootstelling. Uitgaande 
van een verdunning van 1:50 (ovenreiniger wordt niet onverdund 
gebruikt) en een NaOH-concentratie van 7,5% (gemiddelde NaOH-
concentratie) wordt de typische inademingsblootstellingswaarde geschat 
(door de middenwaarde van het bereik te nemen) op 1,3 · 10-4 mg/m3 (0,02 · 
0,075 · 0,085). Een redelijke slechtste-geval inademingsblootstelling wordt 
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Geschatte blootstellings 
concentraties 

Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid 

Uitleg/bron van gemeten data 

geschat door de bovenwaarde van het bereik te nemen, wat een schatting 
van 2,6 · 10-4 mg/m3 (0,02 · 0,075 · 0,17) oplevert. Beide schattingen, de 
typische en de slechtste-geval, kunnen als verwaarloosbaar worden 
beschouwd. 

 0,13 mg/m3 Uit EU RAR (2007): eindgebruik van spuitbusoverreiniger 
NaOH is een niet-vluchtige stof en daarom is EASE niet geschikt voor het 
schatten van de inademingsblootstelling als gevolg van spuiten. De EU 
RAR (2007) refereert naar een model voor het schatten van 
inademingsblootstelling aan niet-vluchtige stoffen tijdens spuiten dat 
werd afgeleid door De Pater et al. (1999). Dit model is gebaseerd op 
gemeten blootstellingswaarden aan poly-isocyanaten tijdens spuitcoating 
en wordt beschouwd ook relevant te zijn voor spuitreinigen. Model: 
Es = Em ∙ (Cs/Cm) 
Es = geschatte inademingsblootstelling (mg/m3),  
Em = de gemeten blootstelling aan niet-vluchtige stoffen (mg/m3), 
Cs = percentage gemelde stof  
Cm = percentage totale niet-vluchtige stoffen. 
Uitgaande van een NaOH-concentratie van 3% (gemiddelde 
concentratie NaOH in spuitbussen), is Cs = 0,03. Omdat de gemeten 
blootstelling aan niet-vluchtige stoffen en het percentage niet-
vluchtige stoffen onbekend zijn, worden de schattingen voor 
spuitcoating als indicaties gebruikt: Em = 10 mg/m³ en Cm = 0,3. Dit 
resulteert in een geschatte inademingsblootstelling van 1 mg/m³ (10 · 
0,03 / 0,3). Als het spuiten 1 uur per dag plaats vindt en er wordt 
uitgegaan van nulblootstelling gedurende de rest van de dag, is de 
schatting voor een redelijk slechtste-geval blootstelling 0,13 mg/m³. 

 
 

Typisch: 
0,04 
RSG: 
0,08 

 
mg/m3 

 
mg/m3 

Uit EU RAR (2007): EASE-simulatie voor chemische industrie, 
industrieel gebruik in pulp en papier en voor aluminiumindustrie: 
Voor het toevoegen van vloeibare NaOH (T = 20°C) aan een proces 
(zeer lage dampspanning, geen aërosolvorming, gebruikspatroon niet-
dispergerend gebruik), voorspelt EASE een typische 
inademingsblootstelling van 0 – 0,17 mg/m³ (0 – 0,1 ppm). Uitgaande 
van een NaOH-concentratie van 50% wordt een typische 
blootstellingswaarde van 0,04 mg/m³ (0,025 ppm) geschat (helft van 
bereik 0 – 0,05 ppm). Schatting van redelijke slechtste-geval 
blootstellingswaarde levert een waarde van 0,08 mg/m³ (0,05 ppm, 
bovenwaarde van het bereik) op. 

 
 

0-0,043 mg/m3 Uit EU RAR (2007): vor textielindustrie 
Het onderdompelen van cellulose in natriumhydroxide kan worden 
vergeleken met mengen. In dit geval wordt cellulose toegevoegd aan 
natriumhydroxide. Uitgaande van een gesloten systeem met zeer lage 
dampspanning, geen aërosolvorming en een niet-dispergerend 
gebruikspatroon, voorspelt EASE een blootstellingswaarde van 0 – 
0,17 mg/m³ (0 – 0,1 ppm). Als er een 25% concentratie NaOH wordt 
gebruikt, wordt het bereik 0 – 0,043 mg/m³. 

 
De geschatte inademingsblootstellingswaarden voor werknemers volgens het hulpmiddel ECETROC TRA worden 
samengevat in Tabel 13. Er werd aangenomen dat er geen lokale uitlaatventilatie aanwezig is en er geen respiratoire 
beschermingsmiddelen worden gebruikt, tenzij anders gespecificeerd. De blootstellingsduur werd gesteld op meer 
dan 4 uur per dag, als een slechtste-geval aanname, en professioneel gebruik werd gespecificeerd daar waar 
relevant, eveneens als een slechtste-geval aanname. Voor de vaste stof werd de klasse lage stoffigheid gekozen, 
omdat NaOH zeer hydroscopisch is. Alleen de meest relevante PROC’s werden in deze beoordeling bekeken. 
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Er is geen noodzaak kwantitatieve huidblootstellingsschattingen te maken, omdat er geen Afgeleide Dosis 
Zonder Effect (DNEL - ‘Derived No Effect Level’) voor huidblootstelling werd gemaakt. 
Tabel 13 Lange termijn blootstellingsconcentraties voor werknemers (geschatte 
blootstellingsconcentraties) 
PROC PROC-omschrijving  Vloeibaar 

(mg/m3) 
Vast (mg/m3) 

PROC1 Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 0,17 0,01 
PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 

blootstelling (bijv. het nemen van monsters) 
0,17 0,01 

PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 0,17 0,1 
PROC4 Gebruik in batchproces of ander proces (synthese) met kans op 

blootstelling 
0,17 0,2 (met LUV) 

PROC5 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te 
formuleren (meertraps en/of significant contact) 

0,17 0,2 (met LUV) 

PROC7 Spuiten in industriële omgevingen en toepassingen 0,17 N.v.t. 
PROC8a/b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 

van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

0,17 0,5 

PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers 
(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 

0,17 0,5 

PROC10 Met roller of kwast aanbrengen van kleefmiddelen en andere 
coatings 

0,17 0,5 

PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen en/of toepassingen 0,17 0,2 (met LUV) 
PROC13 Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten 0,17 0,5 
PROC14 Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, 

comprimeren, extruderen en pelletiseren 
0,17 0,2 (met LUV) 

PROC15 Gebruik van laboratoriumreagens 0,17 0,1 
PROC19 Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend PBM 

beschikbaar 
0,17 0,5 

PROC23 Open bewerking en overdracht (met mineralen) bij hogere 
temperaturen 

0,17 0,4 (met LUV 
en RBM (90%)) 

PROC24 Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen 
en/of voorwerpen verbonden stoffen 

0,17 0,5 (met LUV 
en RBM (90%)) 

 
PROC 26 wordt beschouwd als voornamelijk van toepassing zijnde voor de metaalindustrie. Van het hanteren 
van anorganische stoffen wordt aangenomen dat ze zijn opgenomen in de bestaande geëvalueerde PROC’s. 
Inademingsblootstelling tijdens het laden kan plaats vinden door de dampen of aërosols die zich vormen als 
het vat of reservoir wordt geopend en tijdens het toevoegen van het product aan het proces. NaOH zal worden 
verdund na het laden in een tank. 
Overzicht van de blootstellingswaarden 
Een overzicht van de blootstellingsconcentraties voor werknemers doorgevoerd naar de risicokarakterisering 
wordt gegeven in Tabel 14. 
Tabel 14 Overzicht van blootstellingsconcentraties voor werknemers 
Blootstellings 
routes 

Concentraties Rechtvaardiging 

Blootstelling 
via de huid 
(mg/cm2) 

84 mg/d Uit EU RAR (2007): NaOH-producten met een concentratie > 2% zijn bijtend, 
daarom wordt er verwacht dat er effectieve beheersingsmaatregelen zijn 
geïmplementeerd ter preventie van blootstelling via de huid. Daarnaast wordt er 
vanuit gegaan dat beschermende kleding en handschoenen consistent worden 
gebruikt bij het omgaan met bijtende stoffen. Productiebedrijven rapporteren 
het gebruik van beschermende handschoenen, pakken en laarzen bij het omgaan 
met pure NaOH. Herhaalde dagelijkse blootstelling aan het commerciële 
product via de huid wordt daarom als verwaarloosbaar beschouwd. Oplossingen 
van NaOH < 2% zijn niet bijtend. Voor deze concentratie wordt een schatting 
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Blootstellings 
routes 

Concentraties Rechtvaardiging 

van de huidblootstelling gemaakt. 
Een redelijke slechtste-geval blootstelling van 84 mg/dag zal worden 
meegenomen naar de risicokarakterisering voor het hanteren van NaOH-
concentraties < 2%. 

Inademings 
blootstelling 
(mg/m3) 

< 1 mg/m³ Uit de EU RAR (2007): de volgende waarden werden geselecteerd voor de 
risicokarakterisering: 
1 Pulp- en papierindustrie: 0,08 mg/m3 
2 Ontinkten oud papier: 1,20 mg/m3 
3 Aluminium: 0,14 mg/m3. Korte termijn waarde: 1,1 mg/m3 
4 Textiel: 3,4 mg/m3 
5 Chemische industrie: 0,08 mg/m3 
De meeste metingen geven verouderde situaties weer, waarin de juiste 
risicobeheersmaatregelen onvoldoende werden geïmplementeerd. 
Overeenkomstig Tabel 9, worden de volgende risicobeheersmaatregelen 
aanbevolen: 1) zo veel mogelijk gebruik maken van gesloten systemen, 2) 
plaatselijke uitlaatventilatie gebruiken waar nodig, en 3) respiratoire 
beschermingsmiddelen (RBM) gebruiken indien er kans is op spatten of 
aërosolvorming. Het realiseren van een toepassingsratio van meer dan 90% 
voor risicobeheersmaatregelen zou de blootstellingsconcentraties onder een 
niveau van 1 mg/m³ brengen. 

 
1.3.2.2 Indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) 
Indirecte blootstelling van de mens, bijvoorbeeld door opname uit drinkwater, is voor NaOH niet relevant. 
Elke kans op blootstelling aan NaOH als gevolg van lozing in het milieu is alleen relevant op plaatselijk 
niveau. Alle pH-effecten van plaatselijke lozingen zullen op regionaal niveau door het ontvangende water 
worden geneutraliseerd. Daarom is indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) in het geval van 
NaOH niet relevant (EU RAR 2007). 
 
1.3.2.3 Milieublootstelling 
Zoals genoemd in de EU RAR voor NaOH (2007), zal de risicobeoordeling voor het milieu zich alleen richten 
op het aquatisch milieu, inclusief STP’s en WWTP’s, indien van toepassing. Dit omdat emissies van NaOH in 
de verschillende fases van de levenscyclus (productie en gebruik) voornamelijk van toepassing zijn op 
(afval)water. Het aquatisch effect en de risicobeoordeling zullen alleen gaan over het effect op 
organismen/ecosystemen als gevolg van mogelijke pH-veranderingen door OH--lozingen, omdat de toxiciteit 
van het Na+-ion als insignificant wordt beschouwd in vergelijking met het (mogelijke) pH-effect. Alleen het 
plaatselijk niveau zal hier worden behandeld, inclusief STP’s en WWTP’s, indien van toepassing, zowel voor 
productie als voor industrieel gebruik. Van alle effecten die zouden kunnen optreden wordt aangenomen dat 
zij op lokaal niveau plaats vinden. Er is daarom besloten dat het zinloos zou zijn om hier een risicobeoordeling 
op regionaal of continentaal niveau op te nemen. De hoge wateroplosbaarheid en zeer lage dampspanning 
wijzen er bovendien op dat NaOH overwegend in water zal worden aangetroffen. Belangrijke uitstoten naar of 
blootstelling van de lucht worden niet verwacht, vanwege de zeer lage dampspanning van NaOH. Significante 
uitstoten naar of blootstelling van het grondmilieu worden evenmin verwacht. De route via slibapplicatie is 
niet relevant voor de uitstoot naar agrarische bodem, omdat sorptie van NaOH naar vaste deeltjes niet zal 
optreden bij STP’s of WWTP’s. 
De blootstellingsbeoordeling voor het aquatische milieu zal zich alleen bezig houden met de mogelijke pH-
veranderingen in afvoer- en oppervlakte wateren van STP’s in relatie tot OH-–lozingen op lokaal niveau. 
1.3.2.3.1 Uitstoten naar het milieu 
Om uitstoten naar het milieu als gevolg van de gebruiken van NaOH te kunnen schatten, werd er, in 
samenwerking met de Portugese en Nederlandse overheden, door Euro Chlor een vragenlijst georganiseerd, 
die zich richtte op de grote stroomafwaartse gebruiken (EU RAR, 2007). Omdat de blootstellingsbeoordeling 
zich richtte op mogelijke pH-wijzigingen in het plaatselijke aquatisch milieu, werd er om gegevens over de 
pH-controle ter plaatse verzocht. Gebaseerd op de ervaringen met de resultaten van de vragenlijst aan de 
producenten (zie sectie 1.1), werd er verwacht dat de betrokken bedrijven de pH-waarden in hun plaatselijke 
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aquatische milieu eveneens strikt zouden controleren, meestal in naleving van de plaatselijke regelgeving. 
Daarom werd in overleg met de Rapporterende Lidstaat besloten het gedeelte van de vragenlijst dat over het 
milieu ging te vereenvoudigen, en de twee volgende vragen te stellen: ‘Bevat uw uiteindelijke afvalwater dat 
wordt geloosd in het ontvangende water NaOH?’ en ‘Indien ja, wat doet u ter preventie van een impact van 
NaOH-lozing?’ De resultaten van de gebruikersvragenlijst zijn in detail gerapporteerd aan Euro Chlor (2005). 
De pulp- en papierindustrie werd aangesproken via CEPI, de Confederatie van Europese Papier Industrieën, en 
er werden 34 antwoorden ontvangen. Voor de pulp- en papierindustrie werd er één vragenlijst uit Duitsland 
ontvangen, die representatief was voor de algemene praktijk in dit land. 
Andere sectoren werden benaderd via vijf grote producenten van NaOH, die ieder de vragenlijst naar 20 van 
hun afnemers toestuurden, in bijna alle gevallen eindgebruikers van NaOH. Er werden antwoorden ontvangen 
van 24 klanten, een responsratio van 24%. Van de 24 antwoorden kwamen er 8 uit Spanje. De andere klanten 
waren gevestigd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. De meerderheid (17) van de 
antwoorden was afkomstig uit de chemische industrie. Uit de staalindustrie, de textielindustrie, de 
rubberproductie, de distributiesector, de voedselindustrie, de metaalindustrie en de aluminiumindustrie 
kwamen elk één antwoord. 
In één geval werd de vragenlijst beantwoord door een distributeur, die geen eindgebruiker van NaOH is. 
Voor de pulp- en papierindustrie was het gemiddelde dagelijkse verbruik aan NaOH 14 ton (bereik van 0,005-
160 ton), terwijl de overige eindgebruikers gemiddeld 24 ton per dag (bereik van 1,5-110 ton) gebruikten. In de 
pulp- en papiersector antwoorden 32 respondenten dat hun uiteindelijke afvalwater geen NaOH bevatte, terwijl 
dat bij 2 respondenten wel het geval was. In deze gevallen werd verklaard dat de impact gecontroleerd werd. Van 
de 23 andere ondervraagde eindgebruikers (dus zonder de distributeur), gaven 21 aan dat hun uiteindelijke 
afvoerwater geen NaOH bevatte. Bij 2 faciliteiten, uit de chemische sector, bevatte het eindafvoerwater NaOH. 
Van deze faciliteiten werd niet specifiek bekend of ze hun afvoerwater neutraliseerden. Normaal gesproken zijn 
plaatselijk regelgevingen geïmplementeerd die lozingen buiten het door de overheid vastgestelde bereik moeten 
voorkomen, bijvoorbeeld door middel van recyclage, mengen met andere stromen ter neutralisering, of afvoeren 
naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie indien dat de voorkeur heeft. 
De resultaten van de vragenlijst voor de gebruikersfaciliteiten laten zien dat in de meeste gevallen 
eindafvalwaterstromen geen NaOH meer bevatten. De pH van afvalwater wordt normaliter gecontroleerd en bijna 
altijd is regelgeving van toepassing. Niettemin valt voor sommige gebruikersfaciliteiten die hun afvalwater in het 
milieu lozen niet uit te sluiten dat zij dit niet neutraliseren en dat er geen wetgeving is die hen daartoe verplicht. 
Zoals hierboven omschreven, hebben uitstoten van NaOH voornamelijk betrekking op (afval)water. De hoge 
wateroplosbaarheid en de zeer lage dampspanning van NaOH wijzen er bovendien op dat NaOH voornamelijk 
in water zal worden gevonden. In water (inclusief bodem- en sedimentporiewater) is NaOH aanwezig als het 
natriumion (Na+) en het hydroxylion (OH-), omdat vaste NaOH in water snel oplost en vervolgens dissocieert. 
1.3.2.3.2 Blootstellingsconcentraties in afvalwaterzuiveringsinstallaties (WWTP) 
Onder verwijzing naar de risicobeheersmaatregelen betreffende het milieu ter preventie van lozing van NaOH-
oplossingen in gemeentelijk afvoerwater, tenzij neutralisatie is uitgevoerd, kan worden gesteld dat de pH van 
het afvoerwater van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie neutraal is en er daarom geen 
blootstelling van biologische activiteit is. 
1.3.2.3.3 Blootstellingsconcentratie in aquatisch pelagisch compartiment 
De blootstellingsconcentratie in het aquatisch pelagisch compartiment is gelijk aan de beoordeling gedaan in 
BS 1 (zie sectie 1.1.2.3.3 ). 
1.3.2.3.4 Blootstellingsconcentraties in sedimenten 
De blootstellingsconcentratie in het sedimentcompartiment is gelijk aan de beoordeling gedaan in BS 1 (zie 
sectie 1.1.2.3.4). 
1.3.2.3.5 Blootstellingsconcentraties in bodem en grondwater 
De blootstellingsconcentratie in het bodem- en grondwatercompartiment is gelijk aan de beoordeling gedaan 
in BS 1 (zie sectie 1.1.2.3.5). 
1.3.2.3.6 Luchtcompartiment 
De blootstellingsconcentratie in het luchtcompartiment is gelijk aan de beoordeling gedaan in BS 1 (zie sectie 
1.1.2.3.6). 
1.3.2.3.7 Blootstellingsconcentratie relevant voor de voedselketen (secundaire vergiftiging) 
De blootstellingsconcentratie relevant voor de voedselketen is gelijk aan de beoordeling gedaan in BS 1 (zie 
sectie 1.1.2.3.7). 



JSC «KАUSТIK» Volgograd 
Issue date:   01-09-2010 
Herzieningsdatum: 29-12-2010 

SDS BS Natriumhydroxide 
BIJLAGE 1 

versie 1.3 - pagina 28 van 35 
 
1.4 Blootstellingsscenario 4: Consumentengebruik van NaOH 
 
1.4.1 Blootstellingsscenario 
1.4.1.1 Korte titel van het blootstellingsscenario 
SU21: Consumentengebruik. 
PROC: Niet van toepassing op dit BS. 
PC: 20, 35, 39 (neutraliseringsagentia, schoonmaakmiddelen, cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten).  
De andere PC’s worden niet expliciet beschouwd in dit blootstellingsscenario. NaOH kan echter in lage 
concentraties ook in andere PC’s worden gebruikt, bijv. PC3 (tot 0,01%), PC8 (tot 0,1%), PC28 en PC31 (tot 
0,002%), maar het kan ook in de overige productcategorieën (PC 0-40)worden gebruikt. 
AC: niet van toepassing op dit BS. 
1.4.1.2 Omschrijving van activiteiten, processen en operationele omstandigheden behandeld in het 
blootstellingsscenario 
NaOH (tot 100%) wordt ook gebruikt door consumenten. Het wordt huishoudelijk gebruikt voor het 
ontstoppen van afvoeren en leidingen, voor het behandelen van hout en eveneens voor het thuis maken van 
zeep (Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). NaOH wordt ook gebruikt in batterijen en 
in ovenreinigingsdoekjes (Vilogi et al., 1985). Onderstaand volgen korte omschrijvingen van het gebruik. 
1.4.1.2.1 Vloerstrippers 
Vloerstrippers worden gebruikt voor het verwijderen van oude beschermlagen. Het maximale gehalte aan 
natriumhydroxide in vloerstrippers is 10%. Voor het strippen van de vloer in een woonkamer van 22 m² is 
550 g van het product nodig. Dit wordt uitgevoerd met het onverdunde product. Het product wordt op een 
doek gesprenkeld en handmatig over de vloer gewreven. 
1.4.1.2.2 Haarontkrullingsmiddelen 
Het maximale gehalte aan natriumhydroxide in ontkrullingsmiddelen voor het algemene publiek is 2% (EU 
Cosmetica Richtlijn). Natriumhydroxide, een bijtende chemische stof, verzacht in feite de haarvezels. 
Tegelijkertijd laat het het haar opzwellen. Wanneer de natriumhydroxideoplossing op het haar wordt 
aangebracht, dringt dit de corticale laag binnen en breekt de dwarsverbanden. De corticale laag is de centrale 
of binnenste laag in de haarschacht die het haar kracht, elasticiteit en de krulvorm geeft. 
1.4.1.2.3 Ovenreinigers 
Ovenreinigers zijn sterke ontvetters en zijn geschikt voor het verwijderen van aangekoekt vuil in ovens, grills, enz. 
Ovenreinigers bevatten sterk alkaline ingrediënten. De sterke loogwerking is nodig voor het verwijderen van 
vastgekoekte etensresten. Er zijn verstuivers en spuitbussen. Bij gebruik van een spuitbus wordt op het bespoten 
gebied een laag schuim gevormd. Na het spuiten dient de ovendeur te worden gesloten om het schuim 30 minuten 
te laten inwerken. Vervolgens wordt de oven met een natte doek of spons schoongeveegd, die regelmatig moet 
worden uitgespoeld. De maximale hoeveelheid natriumhydroxide in een spuitbus is 5%. Voor het doel van 
berekening van blootstelling wordt aangenomen dat het product 0,83% NaOH bevat (wat 2,5% van een 
waterhoudende 33% oplossing van NaOH is). Het product is een melkwitte, gelachtige vloeistof. Formulering als 
gel resulteert bij spuiten in grote druppeltjes (100%  > 10 μm). De toepassingsfrequentie is 1 gebeurtenis per dag 
en de tijdsduur is 2 minuten per gebeurtenis. Spuiten vindt plaats in een koude oven, met kans op blootstelling van 
handen en armen. Men kan maximaal 1g product per seconde spuiten met een kant-en-klare verstuiver. 
1.4.1.2.4 Afvoerontstoppers 
Afvoerontstoppers ontstoppen langzaam weglopende en verstopte afvoeren door het oplossen en losmaken van 
vetten en organisch vuil. Er bestaan verschillende soorten afvoerontstoppers, die ofwel natriumhydroxide 
ofwel zwavelzuur bevatten. Vloeibare afvoerontstoppers bevatten maximaal 30% NaOH. Het gebruik van 
vloeibare afvoerontstoppers is vergelijkbaar met de dosering van vloeibare schoonmaakmiddelen. Parels, die 
ook kunnen worden gebruikt voor het ontstoppen van afvoeren, bevatten NaOH-gehaltes tot maximaal 100%. 
De afvoerontstopper dient langzaam in de afvoer te worden gedoseerd. Men dient minstens 15 minuten te 
wachten om de afvoerontstopper de verstopping te laten verwijderen. 
1.4.1.2.5 Overige schoonmaakmiddelen 
NaOH wordt gebruikt tijdens de productiefase van diverse schoonmaakmiddelen, hoewel in de meeste 
gevallen de gehaltes laag zijn en de NaOH voornamelijk wordt toegevoegd voor regulering van de pH. De 
toegevoegde hoeveelheden zullen in zuur-base reacties reageren met de andere ingrediënten en dus zal er 
praktisch geen NaOH achterblijven in het uiteindelijke consumentenproduct. Hypochlorietproducten kunnen 
in de eindformulering echter wel 0,25-0,45% NaOH bevatten. Bepaalde toiletreinigingsmiddelen kunnen in de 
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eindformulering tot 1,1% en bepaalde zepen tot 0,5% NaOH bevatten. 
1.4.1.2.6 Consumentengebruik, levensduur en afvalstadium van NaOH in batterijen 
Waterhoudende natriumhydroxide wordt gebruikt in alkaline batterijen gebaseerd op nikkelcadmium en 
mangaandioxidezink. Al wordt de voorkeur gegeven aan kaliumhydroxide boven natriumhydroxide, toch kan 
NaOH nog aanwezig zijn in de alkaline batterijen, maar de stof is hier strikt beperkt tot testbatterijen en komt 
niet in contact met de consument. 
De industriële en professionele gebruiken van NaOH in batterijen (incl. recyclagebewerkingen) worden 
behandeld in Blootstellingsscenario 3. Gegeven het feit dat batterijen verzegelde artikelen zijn en dat de bij het 
onderhoud gebruikte NaOH niet bedoeld is voor directe vrijgave, zou de blootstelling aan en de uitstoot van 
NaOH in deze stadia van de levenscyclus minimaal moeten zijn. 

1.4.1.3 Risicobeheersmaatregelen 

1.4.1.3.1 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot consumenten (alle behalve batterijen) 
De risicobeheersmaatregelen met betrekking tot consumenten zijn vooral gericht op ongevallenpreventie. 
Maatregelen met betrekking tot het productontwerp: 
• Resistente etikettering en verpakking zijn noodzakelijk, ter preventie van uiteenvallen daarvan en 
onleesbaar worden van het etiket bij normaal gebruik en opslag van het product. Indien de verpakking niet 
voldoende kwaliteit heeft, veroorzaakt dat fysiek verlies van de gevareninformatie en gebruiksinstructies. 
• Huishoudelijke middelen die meer dan 2% natriumhydroxide bevatten en toegankelijk zouden kunnen zijn 
voor kinderen, dienen van een kindersluiting te worden voorzien (reeds toegepast), plus van een tactiele 
gevarenwaarschuwing (Aanpassing aan Technische Vooruitgang van Richtlijn 1999/45/EC, bijlage IV, Deel 
A, en Artikel 15(2) van Richtlijn 67/548, in het geval van respectievelijk gevaarlijke bereidingen en stoffen 
bedoeld voor huishoudelijk gebruik). Hiermee worden ongevallen bij kinderen en andere maatschappelijk 
zwakke groepen voorkomen. 
• De consument dient ten allen tijde van gebruiksinstructies en productinformatie te worden voorzien. 
Hiermee wordt het risico van verkeerd gebruik duidelijk minder. Om het aantal ongevallen waar (jonge) 
kinderen of ouderen bij betrokken zijn te verminderen, is het aan te raden deze producten buiten aanwezigheid 
van kinderen of andere mogelijk gevoelige groepen te gebruiken. Ter voorkoming van onjuist gebruik van 
natriumhydroxide zouden de instructies een waarschuwing tegen gevaarlijke mengsels moeten bevatten.  
• Het is aan te raden producten alleen te leveren als zeer viskeuze bereidingen  
• Het is aan te raden om alleen in kleine hoeveelheden te leveren  
Instructies gericht op consumenten 
• Buiten bereik van kinderen houden. 
• Product niet aanbrengen in ventilatoropeningen of -sleuven. 
Benodigde PBM bij normale omstandigheden van consumentengebruik 
 

 NaOH 
concentratie in 
product > 2% 

NaOH concentratie 
in product tussen 
0,5% en 2% 

NaOH 
concentratie in 
product < 0,5% 

Respiratoire bescherming: Bij stof- of aërosolvorming 
(bijv. bij spuiten): een ademhalingsbescherming 
(respirator) met een goedgekeurd filter (P2) gebruiken 

vereist goede praktijk nee 

Handbescherming: Bij mogelijk huidcontact: 
ondoordringbare, chemisch resistente, beschermende 
handschoenen dragen 

vereist goede praktijk nee 

Oogbescherming: Indien er kans is op spatten, een nauw 
aansluitende beschermbril/gezichtsscherm dragen 

vereist goede praktijk nee 

1.4.1.3.2 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot consumenten (batterijen) 
Maatregelen met betrekking tot het productontwerp: Het is noodzakelijk volledig verzegelde producten te 
gebruiken met een lange levensduur die onderhoudsvrij zijn. 
1.4.1.3.3 Risicobeheersmaatregelen met betrekking tot het milieu 
Er zijn geen specifieke beheersmaatregelen met betrekking tot het milieu. 

1.4.1.4 Maatregelen met betrekking tot verwijdering 
Dit materiaal en de verpakking dienen op veilige wijze te worden verwijderd (bijv. door het naar de 
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gemeentelijke afvalstoffendienst te brengen). Bij lege verpakking behandelen als normaal gemeentelijk afval. 
Batterijen dienen zo veel mogelijk te worden gerecycleerd (bijv. door in te leveren bij gemeentelijke en andere 
inzamelpunten). Terugwinning van de NaOH uit alkaline batterijen wordt gedaan door het legen van de elektrolyt 
en het verzamelen en neutraliseren met zwavelzuur en kooldioxide. De beroepsblootstelling verbonden met deze 
procedures wordt behandeld in het blootstellingsscenario voor industrieel en professioneel gebruik van NaOH. 
 
1.4.2 Blootstellingsschatting 
1.4.2.1 Blootstelling van consumenten 
Bij blootstelling van consumenten is het belangrijk te benadrukken dat de blootstelling aan natriumhydroxide 
een externe blootstelling is. Contact met weefsel en water resulteert in natrium- en hydroxideionen. Deze 
ionen zijn in overvloed beschikbaar in het lichaam. 
Een aanzienlijke hoeveelheid natrium wordt via voedsel opgenomen, want de normale inname van natrium via 
voedsel is 3,1-6,0 g/dag (volgens Fodor et al., 1999). In de NaOH EU RAR (2007) werden externe 
blootstellingsconcentraties berekend en vergeleken met de inname van natrium via voedsel – dit om te zien of 
dit een relevante blootstellingsroute is. Er werden diverse scenario’s beoordeeld: vloerstrippers, 
ontkrullingsmiddelen, ovenreinigers en afvoerontstoppers. Er werd de algemene conclusie getrokken dat de 
opname van natrium door het gebruik van NaOH-bevattende producten verwaarloosbaar is in vergelijking met 
de dagelijkse opname via voedsel van natriumionen (EU RAR, 2007). Het effect van natriumopname wordt 
niet verder behandeld in dit dossier over natriumhydroxide. 
Omdat onopzettelijke blootstelling normaliter niet wordt opgenomen in een EU chemische 
veiligheidsbeoordeling en het wordt behandeld in de EU RAR (2007, sectie 4.1.3.2, pagina’s 59-62), zal dit 
niet verder worden behandeld in dit dossier. De risicobeheersmaatregelen voor consumenten, zoals 
geïdentificeerd in de NaOH Risk Reduction Strategy (EU RRS, 2008), zijn hier echter wel opgenomen. 
1.4.2.1.1 Acute/korte termijn blootstelling 
Acute/korte termijn blootstelling werd beoordeeld voor het meest kritieke gebruik: gebruik van NaOH in een 
spuitbare ovenreiniger. Inademingsblootstelling aan NaOH in de ovenreiniger werd geschat door middel van 
diverse modelleringsaanpakken: 
1) ConsExpo software (versie 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): standaard 
product: ovenreiniger (toepassing: spuiten), standaard waarden van toepassing op verstuiver 
2) SprayExpo (Koch et al., 2004): vrijgavepatroon: wandgebied (surrogaat voor het hier beoordeelde gebruik) 
Gebruiksvoorwaarden en invoerparameters 
De gebruiksvoorwaarden zijn gegeven door de fabrikant van het product, zoals getoond in onderstaande tabel. 
Deze tabel toont alleen specifieke waarden en de gedachte daarachter, maar bevat niet de standaard waarden 
die in de verschillende modellen worden gebruikt: 
 

Parameter Waarde 
Verpakking 375 ml verstuiver 
Gebruikte hoeveelheid 120 g 1 
Tijdsduur spuiten 120 sec 1 
Berekende snelheid gewichtsgeneratie 1 g/sec 1 
Afstand spuitstuk tot gezicht 0,5 m 
Afstand spuitstuk tot ovenwand 0,3 m 
Gewichtsverhouding samenstelling 0,025 (2,5% ingrediënt (33% NaOH) aangenomen relevant te 

zijn voor mogelijke irritatie) 
Mediaan van de deeltjesgrootteverdeling 273 µm 1 (gemiddelde van 3 metingen op één verpakking; 

laagste waarde van drie verschillende geteste verpakkingen) 
Variatiecoëfficiënt (fractie) van de mediaan 1,15 1 (zie tekst) 
Maximum deeltjesgrootte 670 µm (geschat van grafische druppelgrootteverdeling) 
Volume van kamer 15 m3 2 
Luchtuitwisseling 2,5/h (ConsExpo standaard, ook gebruikt voor SprayExpo) 
Diameter inademingsuitsparing 670 µm (ingesteld op maximum waarde van de verdeling, 

omdat blootstelling aan de neus wordt geschat) 
1     Deze gegevens wijken af van de standaard waarden van de modellen, zie tekst voor meer informatie. SprayExpo 
vereist een minimum spuitduur van 300 seconden. Om de totale gebruikte hoeveelheid van 120 g te behouden, werd de 
gewichtsgeneratie in dit model gereduceerd. 
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2 Dit is voor ConsExpo de standaardwaarde voor een keuken. De afmetingen van de ruimte in SprayExpo (laagst 
mogelijke hoogte van de ruimte: 3 m) werd aangepast om eenzelfde volume te verkrijgen. 
De productspecifieke gegevens verschillen iets van die welke worden gebruikt in ConsExpo 4.1 
(Proud’homme de Lodder et al., 2006). Deze auteurs rapporteren een snelheid van gewichtsgeneratie van 
0,78 g/sec voor algemene ovenreinigers. De hier genomen waarde ligt iets hoger, maar is nog steeds lager dan 
de waarde van 1,28 g/sec die door dezelfde auteurs wordt gegeven voor een ontvettingsmiddel in verstuiver. 
De deeltjesgrootteverdeling werd genomen van productspecifieke metingen. Drie verschillende verpakkingen 
van het product werden getest, met drie metingen voor elke verpakking. Daarnaast werden metingen verricht 
met afstanden van respectievelijk 10 en 20 cm tussen spuitstuk en laserstraal. Voor de 
blootstellingsbeoordeling werden de testen met 10 cm afstand gebruikt en werd de laagste waarde (gemiddelde 
van de drie metingen) gekozen. 
De respectievelijke verdeling wordt omschreven door (afgerond op 3 significante cijfers): 
• een 10de percentiel van 103 µm 
• een 50ste percentiel van 273 µm 
• een 90ste percentiel van 314 µm 
Onder aanname van een lognormale verdeling (Proud’homme de Lodder et al., 2006), werd de software @risk 
(versie 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) gebruikt voor het definiëren van een ‘productspecifieke verdeling’, 
met de volgende waarden: 
• Mediaan = 273 µm 
• 10de percentiel: 104 µm 
• μ = ln(GM) (correspondeert met ln(mediaan)) = ln(273) = 5,61 
• δ = ln(GSD) = 0,75 
leidend tot een standaard deviatie van 314 en een VC van (314/273 =) 1,15 (dit laatste is vereist voor de 
ConsExpo software). De @risk software maakt ook afleiden mogelijk van de percentages die gedefinieerde 
grootteklassen representeren (die vereist zijn voor de SprayExpo modellering). 
Zie de Bijlage voor gedetailleerde resultaten van de modellering met beide modellen. Merk a.u.b. op: een 
concentratie van 2,5% (van 33% NaOH in water) werd gebruikt in de modelleringsoefeningen. Resultaten 
werden daarom door 3 gedeeld om te komen tot de resultaten zoals getoond in tabel 15. 
Overige blootstellingsschattingen 
Het EU Risk Assessment Report (2007) over natriumhydroxide schat de beroepsmatige blootstelling aan 
NaOH bij het gebruik van ovenreinigers. De schatting is gebaseerd op een aangenomen 
blootstellingsconcentratie van 10 mg/m³ voor aërosols. Tot deze waarde is men gekomen via ervaringen met 
spuitverven. Met een concentratie van 3% NaOH en 30% niet-vluchtige stoffen in de overreiniger werd een 
korte termijn inademingsblootstelling (tijdens het spuiten) geschat van 1 mg/m³. 
Dienstovereenkomstig zou met een NaOH-concentratie van 0,83% in het product (dit product) een 
inademingsblootstellingsconcentratie van 0,3 mg/m³ ontstaan. 
Modelleringsresultaten 
Resultaten voor de verschillende modelleringsaanpakken worden getoond in Tabel 15. Een ingrediëntconcentratie 
van 2,5% (met als ingrediënt 33% NaOH in water) werd gebruikt in de modelleringsoefeningen. De 
modelleringsresultaten werden daarom door 3 gedeeld om te komen tot de resultaten voor pure NaOH. 

Tabel 15 Acute blootstellingsconcentraties voor consumenten 
Geschatte blootstellings 

concentraties 
Gemeten blootstellings 

concentraties 
Blootstellings 
routes 

Waarde Eenheid Waarde Eenheid 

Uitleg / bron van gemeten data 

Bloostelling 
via inademing 

0,012 (gem.) * 
0,33 (piek 

concentratie) 

mg/m3   ConsExpo 4.1: Spuiten gedurende 2 
minuten, 60 minuten 
blootstellingstijd 

 1,6 mg/m3   SprayExpo: gemiddelde voor de duur 
van het spuiten (5 minuten) 

 0,3 mg/m3   Volgens EU RAR, 2007 
* 0,012 mg/m3 representeert het gemiddelde voor een totale blootstellingsduur van 60 minuten, zoals berekend door 
ConsExpo, waarvan 58 minuten zonder toepassing. Omdat hier de gemiddelde concentratie tijdens toepassing werd 
gezocht, wordt de piekconcentratie (0,33 mg/m³) gebruikt als een behoudende schatting van de gemiddelde concentratie. 
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Overzicht van de korte termijn blootstellingswaarden 

Tabel 16 Overzicht van de acute blootstellingsconcentraties voor consumenten 
Blootstellingsrouten Concentraties Rechtvaardiging 
Orale blootstelling (in mg/kg lw/d)  Niet van toepassing 
Lokale blootstelling via huid (in mg/cm2)  Niet van toepassing 
Systemische blootstelling via huid (in mg/kg 
bw/d) 

 Niet van toepassing 

Inhalation exposure (in mg/m3) 0,3 tot 1,6 Zie bovenstaande modelleringsresultaten 
 
1.4.2.1.2 Lange termijn blootstelling 
Blootstelling aan ovenreiniger via spuiten is beperkt tot enkele minuten per gebeurtenis, met maximaal 1 
gebeurtenis per dag (slechtste-geval aanname; in de praktijk is een lagere frequentie van ongeveer 1 keer per 
week redelijk). Lange termijn blootstelling hoeft daarom niet te worden onderzocht. 
Van NaOH wordt onder normale omstandigheden van gebruik en hantering niet verwacht dat het systemisch 
in het lichaam beschikbaar is en systemische effecten van NaOH na blootstelling via huid of inademing 
worden daarom niet verwacht op te treden. 
Indien de aanbevolen risicobeheersmaatregelen worden gerespecteerd, zal de plaatselijke blootstelling via 
inademing niet hoger ligger dan de inademingsblootstelling in BS3. Blootstelling van de consument via 
inademing wordt hier daarom niet verder beoordeeld. 
Blootstelling van consumenten aan NaOH in batterijen is nihil, omdat batterij verzegelde voorwerpen zijn, met 
een lang levensduur en onderhoudsvrij. 

1.4.2.2 Indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) 
Indirecte blootstelling van de mens, bijvoorbeeld door opname uit drinkwater, is voor NaOH niet relevant. 
Elke kans op blootstelling aan NaOH als gevolg van lozing in het milieu is alleen relevant op plaatselijk 
niveau. Alle pH-effecten van plaatselijke lozingen zullen op regionale schaal door het ontvangende water 
worden geneutraliseerd. Daarom is indirecte blootstelling van de mens via het milieu (oraal) in het geval van 
NaOH niet relevant (EU RAR 2007). 

1.4.2.3 Milieublootstelling 
Consumentengebruik heeft betrekking op verdunde producten, die in het riool snel verder geneutraliseerd 
zullen worden, lang voordat ze de afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater bereiken.
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1.5 Regionale blootstellingsconcentraties 
 
Enige effecten die zouden kunnen optreden worden verwacht plaats te vinden op lokaal niveau, en daarom is 
besloten dat het zinloos zou zijn om het regionale of continentale niveau in deze risicobeoordeling op te 
nemen (EU RAR, 2007). Voorspelde milieuconcentraties (PEC – Predicted Environmental Concentrations) 
kunnen niet worden berekend. Er wordt slechts een overzicht van gemeten niveaus geboden (EU RAR, 2007). 
De uitstoten van NaOH tijdens productie en gebruik hebben vooral betrekking op het aquatisch milieu. Andere 
antropogene bronnen van natrium zijn bijvoorbeeld de mijnbouw en het gebruik van strooizout 
(natriumchloride). In water (inclusief sediment- en bodemporiewater) dissocieert NaOH in het natriumion 
(Na+) en het hydroxylion (OH-), die beide in de natuur veelvuldig voorkomen. 
 
1.5.1 Zoetwater (oppervlaktewateren) 
De concentratie van hydroxylionen (OH-) in het milieu werd uitgebreid bepaald door middel van pH-
metingen. Geochemische, hydrologische en/of biologische processen bepalen voornamelijk de pH van een 
aquatisch ecosysteem. De pH is een belangrijke parameter van aquatische ecosystemen en is de standaard 
paramater voor programma’s ter bewaking van waterkwaliteit. De belangrijkste zoetwater aquatische 
ecosystemen in de wereld toonden gemiddelde jaarlijkse pH-waarden tussen 6,5 en 8,3, maar in andere 
aquatische ecosystemen werden ook lagere en hogere waarden gemeten. In aqatische ecosystemen met 
opgeloste organische zuren werden pH’s lager dan 4,0 gemeten, terwijl in wateren met een hoog 
chlorofylgehalte de bicarbonaatassimilatie kan resulteren in pH-waarden van meer dan 9,0 rond het middaguur 
(OECD, 2002, van UNEP 1995). 
Ook natrium (Na+) werd uitgebreid gemeten in zoetwater aquatische ecosystemen. Bijvoorbeeld, de 10e 
percentiel, de gemiddelde en de 90ste percentiel concentraties van in totaal 75 rivieren in Noord-Amerika, 
Zuid-Amerika, Azië, Afrika, Europa en Oceanië waren respectievelijk 1,5, 28 en 68 mg/l (OECD, 2002, van 
UNEP 1995). 
Voor de Europese zoetwateren zijn er uitgebreide databases van de fysisch-chemische eigenschappen, 
waaronder pH, hardheid (berekend uit de gemeten calcium- en magnesiumconcentraties), alkaliniteit (bepaald 
door zuur-base titratie of berekend uit de calciumconcentratie) en natriumconcentratie. In het kader van het EU 
Risk Assessment Report on Zinc Metal (Nederland, 2004), werden gegevens over de fysisch-chemische 
eigenschappen van zoetwateren in de individuele landen en de gecombineerde gegevens voor zoetwateren in 
Europese landen verzameld en gerapporteerd door De Schampelaere et al. (2003) en Heijerick et al. (2003). 
De gecombineerde Europese gegevens voor bovengenoemde fysisch-chemische eigenschappen, alle relevant 
voor pH-veranderingen, worden samengevat in Tabel 17. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op data van 
1991-1996 van 411 Europese lokaties, geëxtraheerd uit de ‘GEMS/Water database’ (Global Environmental 
Monitoring System), die voornamelijk gericht is op grote riviersystemen. Een correlatieanalyse van de data 
van alle 411 locaties geeft aan dat alle in Tabel 17 genoemde gegevens positief gecorreleerd zijn, d.w.z., een 
verhoogde pH houdt verband met verhoogde concentraties aan Ca, Mg en Na, verhoogde hardheid en 
verhoogde alkaliniteit (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003). 
De variatie in bovenstaande fysisch-chemische eigenschappen van de grote riviersystemen in de verschillende 
Europese landen is tamelijk klein, met uitzondering van sommige gebieden in Scandinavische landen 
(Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland), die worden gekarakteriseerd door ‘zacht water’ 
omstandigheden, d.w.z. een hardheid < 24 mg CaCO3/l en een lage pH. In Zweden is bijvoorbeeld de 50ste 
percentiel voor hardheid 15 mg CaCO3/l, hetgeen 10 keer lager is dan die voor heel Europa. In Zweden ligt de 
50ste percentiel voor pH net onder de 7, hetgeen ongeveer 1 pH lager is dan die voor heel Europa (De 
Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003; Nederland, 2004). 
Gegevens over pH (en voor bepaalde plaatsen ook gegevens over alkaliniteit) in oppervlaktewateren die 
afvoerwater van NaOH-producenten ontvangen, worden getoond in Tabel 17. In alle, behalve 3, ontvangende 
wateren waarvan pH-waarden beschikbaar zijn, lagen de pH-waarden in het bereik 6,5-8,5. Deze wateren 
omvatten zoetwateren (rivieren) en zeewater, en elk van deze wateren heeft een smaller bereik van pH-
waarden, meestal van één pH-eenheid (meeste wateren: pH-bereik van 7,0-8,0). In de meeste ontvangende 
wateren liggen de pH-waarden dus in het bereik dat kan worden verwacht van de meest Europese wateren (zie 
Tabel 17). In één rivier liep de pH uiteen van 6,5-9,0 en in twee wateren was er zelfs een nog groter bereik van 
pH-waarden, te weten 4,2-9,2 in een meer en 4,5-10,0 in een ongespecificeerd type water. Er zijn geen 
gegevens over natriumconcentraties in de ontvangende wateren bij de NaOH-producerende faciliteiten (vragen 
over het natriumgehalte waren niet opgenomen in de vragenlijst). 
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Tabel 17 Fysisch-chemische eigenschappen van Europese zoetwateren (De Schampelaere et al., 2003; 
Heijerick et al., 2003) (Uit EU RAR, 2007) 
Percentielwaarde pH Hardheid 1) 

 (mg/l, als СаСОз) 
Alkaliniteit  
(mg/l, als СаСОз) 

Ca 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Na  
(mg/l) 

5de percentiel 6,9 26 3 8 1.5 3 

10de percentiel 7,0 41 6 13 2 5 

20ste percentiel 7,2 70 15 23 3 7 

30ste percentiel 7,5 97 31 32 4 10 

40ste percentiel 7,7 126 53 42 5 13 

50ste percentiel 7,8 153 82 51 6 17 

60ste percentiel 7,9 184 119 62 7 22 

70ste percentiel 7,9 216 165 73 8 29 

80ste percentiel 8,0 257 225 86 10 40 

90ste percentiel 8,1 308 306 103 12 63 

95ste percentiel 8,2 353 362 116 15 90 

1)   Hardheid: totale hardheid, berekend uit de Ca- en Mg-concentratie 

 
1.5.2 Zeewater 
In meer dan 97% van alle zeewater ter wereld is het zoutgehalte (de hoeveelheid opgeloste anorganische 
bestanddelen) 35 o/oo (promille, in g/kg), maar het kan ook lager zijn. (De meest gebruikte indeling van water 
op basis van zoutgehalte is: zeewater, zoutgehalte > 20 o/oo, brak water, zoutgehalte 5-20 o/oo, zoetwater, 
zoutgehalte < 5 o/oo). De belangrijkste bestanddelen van zeewater bij 35 o/oo zijn: Cl- (19,35 g/kg), Na+ (10,77 
g/kg), SO4

2- (2,71 g/kg), Mg2+ (1,29 g/kg), Ca2+ (0,41 g/kg), K+ (0,40 g/kg) en HCO3
- (0,142 g/kg – de 

carbonaatalkalineit, uitgedrukt als was het allemaal HCO3
-, omdat dit de dominante soort in zeewater is; de 

concentraties CO2 en CO3
2- in zeewater zijn zeer laag in vergelijking met die van HCO3

-) (Stumm et al., 1981). 
De pH van zeewater (oceaanwater) is gewoonlijk 8,0-8,3, hetgeen sterk overeenkomt met de 80 ste tot 95 ste 
percentielwaarden in Europese zoetwaren (8,0-8,2 – zie Tabel 17). Het totale bereik aan pH-waarden 
gerapporteerd voor zeewater is 7,5-9,5 (Caldeira et al., 1999, en gegevens van diverse bronnen op internet). De 
natrium (Na+) concentratie in zeewater (10.770 mg/kg, equivalent aan 10.450 mg/l) is 115 keer hoger dan de 
95ste percentielwaarde voor Europese zoetwateren (90 mg/l). De bicarbonaat (HCO3

-) concentratie in zeewater 
(142 mg/kg, equivalent aan 137 mg/l) ligt tussen de gemiddelde HCO3-concentratie (106 mg/l) en de 90ste 
percentiel HCO3

-concentratie (195 mg/l) in Europese zoetwateren, hetgeen op een relatief hoge 
buffercapaciteit van zeewater wijst. De totale hardheid van zeewater (6.100 mg/l, als CaCO3, berekend uit de 
Ca- en Mg-concentraties) is 17 maal hoger dan de 95ste percentielwaarde in Europese zoetwateren, door de 
veel hogere Ca- en in het bijzonder Mg-concentraties in zeewater in vergelijking met zoetwater.
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Abbreviations and acronyms 
AC Voorwerpcategorie (Article Category) 
BS Blootstellingsscenario  
CEPI Confederatie van Europese Paper Industrieën (Confederation of European Paper Industries) 
CSA Chemische Veiligheidsbeoordeling (Chemical Safety Assessment) 
DNEL Afgeleide Dosis Zonder Effect (Derived No Effect Level) 
EASE Schatting en Beoordeling van Blootstelling aan Stoffen (Estimation and Assessment of 

Substance Exposure) 
ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals 
ERC Categorie van Afgifte aan het Milieu (Environmental Release Category) 
EU RAR European Risk Assessment Report 
LUV Lokale Uitlaatventilatie  
OC Operationele Voorwaarden (Operational Conditions) 
OEL Beroepsmatige Blootstellingslimiet (Occupational Exposure Limit) 
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen  
PC Chemische Productcategorie (Chemical Product Category) 
PROC Procescategorie (Process Category) 
RMM Risicobeheersmaatregelen (Risk Management Measures) 
RBM Respiratoir BeschermingsMiddel  
SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit 
STP Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Sewage Treatment Plant) 
SU Sector van gebruik (Sector of Use) 
TGG waarde Tijd Gewogen Gemiddeld waarde 
TRA Targeted Risk Assessment 
WWTP Afvalwaterzuiveringsinstallatie (Waste Water Treatment Plant) 
 
Dit veiligheidsinformatieblad werd samengesteld met het doel gegevens met betrekking tot gezondheid, 
veiligheid en milieu te bieden. De geboden informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring. 
Hoewel de in dit informatieblad opgenomen omschrijvingen, gegevens en informatie in goed vertrouwen 
worden aangeboden, dienen zij slechts als leidraad te worden beschouwd. Dit veiligheidsinformatieblad vormt 
dus geen garantie voor enige specifieke eigenschap of kwaliteitsstandaard. 
Deze informatie is bedoeld om ons product te beschrijven in het kader van mogelijke veiligheidsvereisten, 
maar het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om de toepasbaarheid van de informatie en geschiktheid 
van enig product voor zijn of haar specifieke doel te bepalen, om een veilige werkplek te bieden en te voldoen 
aan alle van toepassingen zijnde wet- en regelgevingen. 
Omdat het hanteren, opslaan, gebruiken en verwijderen van het product buiten onze controle en kennis liggen, 
wijzen wij alle aansprakelijkheid verbonden aan het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van dit 
product af. 
Merk a.u.b. op dat als het product wordt gebruikt als bestanddeel van een ander product, dit 
veiligheidsinformatieblad niet meer van toepassing zou kunnen zijn. 


