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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZÁSTUPCA/VÝROBCA V EU 

1.1 Identifikácia výrobku 

Názov IUPAC:  Hydroxid sodný 

Synonymá:  Lúh sodný, hydroxid sodný, hydrát sodný 

EC číslo:  215-185-5 

Názov EC:  Hydroxid sodný 

CAS číslo:  1310-73-2 

CAS názov:  Hydroxid sodný 

RTECS:  WB4900000 

Referenčné číslo:  01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Identifikované použitia 

V priemysle sa môže hydroxid sodný používať napríklad na reguláciu pH, na výrobu bionafty z rastlín 

olejov, na čistenie fliaš (potravinársky priemysel), v priemysle celulózy a papiera, na sušenie vzduchu, 

na extrakciu oxidu hlinitého, v textilnom priemysle, na spracovanie kože, na výrobu chemikálií 

(okamžité použitie), na regeneráciu živíc, alebo na zmäkčovanie vody. 

Spotrebitelia ho používajú aj ako odstraňovač náterov, alebo na čistenie odpadov. 

Doplnkové informácie: Plné znenie PROC, ERC, PC a SU nájdete v ES v Prílohe. 

 

1.3 Podrobnosti o výrobcovi/zástupcovi v EU: 

Výrobca:  JSC «Кaustik» Volgograd 

Adresa (poštová a adresa sídla):  40 let VLKSM ul., 57, 400097, Volgograd, Rusko 

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

E-mail:  spk@kaustik.ru 

Kontaktná osoba:  Aleksey Chebotarev 

Zástupca v EU:  Kaustik Europe b.v. 

Adresa (poštová a adresa sídla):  Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Netherlands 

Telefón:  +31104111114; 31104049922 

Kontaktná osoba:  Vladimir Khodyrev 

 

1.4 Núdzové telefónne číslo +7(8442), 406603 alebo 406245 v čase od 8:00 do 17:00. 

 Moskovského času (UTC+3). 

 

 

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA 

2.1 Klasifikácia a označovanie podľa CLP 

Hydroxid sodný je uvedený v prílohe VI Nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP) (Index č. 011-002-00-6). 

Klasifikácia 

Trieda a kategória nebezpečenstva: Koža žieravina; kategória 1A 

Rizikové frázy:    H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 

     H290: Môže leptať kovy. 

     H318: Spôsobuje vážne poranenie očí. 
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Špecifické limity koncentrácie 

Žieravý účinok na kožu 1A; H314 (Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí): C ≥ 5 % 

Žieravý účinok na kožu 1B; H314 (Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí): 2 % ≤ C < 5 % 

Podráždenie kože 2; H315 (Spôsobuje dráždenie kože): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Podráždenie oka 2; H319 (Spôsobuje ťažké podráždenie oka): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Označovanie 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

Kódy piktobramov a symboly nebezpečenstva: GHS05: žieravina 

 

 

2.3 Ostatné nebezpečenstvá 

2.3.1. Súhrn a celkový záver o PBT, alebo vPvB  vlastnostiach 

Hydroxid sodný sa nepovažuje za PBT/vPvB látku. 

 

2.3.2. Frázy o preventívnych opatreniach 

Р260:    Nevdychujte prach/ aerosóly. 

Р262:    Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 

Р264:    Po ukončení práce dôkladne umyť ruky.  

Р280:    Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre. 

Р284:    [V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest. 

Р301+Р330+Р331:  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 

Р303+Р361+Р353:  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované  časti odevu 

okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. 

P363:    Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. 

Р304+Р340:  PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 

dýchať. 

Р305+Р351+Р338:  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

Р310:    Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

Р390:    Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v  

uzavretej nádobe. Uchovávajte oddelene od iných materiálov. Chráňte pred 

vlhkosťou. 

Navrhované preventívne opatrenia uvedené vyššie sa vzťahujú na priemyselnú aplikáciu. Ďalšie, alebo 

doplnkové preventívne opatrenia. Opatrenia môžu byť vhodnejšie pre profesionálne prípadne 

spotrebiteľské použitie NaOH. 

 

 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.1 Látky 

Zložky: CAS č. 
EC číslo (EINECS, 

EILINCS) 
Hmotnostný zlomok, % 

Hydroxid sodný NaOH  1310-73-2 215-185-5 najmenej 99,0 

Uhličitan sodný Na2CO3  497-19-8 207-838-8 najviac 1,0 
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Popis opatrení prvej pomoci 

V prípade inhalácie 

- Vyneste postihnutého na čerstvý vzduch. 

- Podľa potreby podajte kyslík, alebo umelé dýchanie. 

- Postihnutého nechajte ležať v stabilizovanej polohe, prikryte ho a udržiavajte v teple. 

- Okamžite zavolajte lekára. 

V prípade zasiahnutia očí 

- Okamžite vyplachujte množstvom vody, aj pod viečkami, minimálne po dobu 15 minút. 

- V prípade problémom s otvorením viečok, podajte analgetický výplach oka (oxybuprokaín). 

- Okamžite zavolajte lekára, alebo centrum pre otravy. 

- Okamžite odvezte postihnutého do nemocnice. 

V prípade zasiahnutia kože 

- Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. 

- Okamžite sa opláchnite množstvo vody. 

- Zachovávajte v teple a v kľude. 

- Okamžite zavolajte lekára, alebo centrum pre otravy. 

- Pred opakovaným použitím vyperte kontaminovaný odev. 

V prípade požitia: 

- Okamžite zavolajte lekára, alebo centrum pre otravy. 

- Okamžite odvezte postihnutého do nemocnice. 

- Po požití vypláchnite ústnu dutinu vodou (len ak je osoba pri vedomí). 

- NE vyvolávajte zvracanie. 

- Môže byť potrebné umelé dýchanie prípadne kyslík.. 

Informácie pre lekára: Čerstvý vzduch, oddych. Polovzpriamená poloha. Môže byť potrebné umelé 

dýchanie. 

Vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

4.2 Najdôležitejšie symptómy a účinky, akútne aj oneskorené 

V prípade zasiahnutia kože: 

Poleptanie s nekrózou, s rozšírením hlboko do tkanív, nehojace sa rany vedúce k rozsiahlemu zjazveniu; 

V prípade zasiahnutia očí: 

Bolesť v očiach, pocit pálenia, slzenie, silný opuch a zápal spojoviek, nepriehľadná rohovka, a 

poškodenie zrenice. Očný kontakt s roztokmi, alebo pevnou formou zásad spôsobuje chemické 

poleptanie, prípadne slepotu; 

V prípade vdýchnutia: 

Kašeľ, zúženie, rinitída, slzenie; 

V prípade perorálnej intoxikácie (po požití): 

Pálenie pier, slizníc v ústnej dutine, pažeráku, žalúdku, slzenie, nevoľnosť a zvracanie, často s prímesou 

krvi, bolesti v ústnej dutine, za hrudnou kosťou a brušnej dutine, bolesti pri prehĺtaní, kolaps. 

 

4.3 Indikácia potreby okamžitého lekárskeho ošetrenia: 

V prípade intoxikácie, postihnutia oka a kože hydroxidom sodným je potrebná okamžitá lekárska 

pomoc. Neprítomnosť viditeľných príznakov, alebo symptómov neznamená poškodenie tkaniva. 

Preto sú nevyhnutné oddych a pozorovanie. 
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ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1. Hasiace médiá 

Vhodné hasiace médiá: 

- Použite hasiace postupy, ktoré sú vhodné podľa miestnych okolností a okolitého prostredia. 

 

Nevhodné hasiace médiá: 

- Hasenie kompaktným prúdom. 

- Vôda môže byť neúčinná. 

 

5.2. Špecifické nebezpečenstvá vyplývajúce z chemickej látky 

- Výrobok nie je horľavý. 

- Nehorľavé. 

- Prudko reaguje s vodou. 

- Pri reakcii s kovmi uvoľňuje vodík. 

 

5.3. Osobitné ochranné opatrenia pre požiarnikov 

- V prípade požiaru, používajte uzavreté dýchacie prístroje. 

- Používajte osobné ochranné prostriedky 

- Používajte odev odolný voči chemikáliám 

- Ochladzujte nádoby/nádrže rozprašovaním vody. 

 

5.4. Špecifickosť pri hasení požiaru 

Pretože  výrobok nie je horľavý, použijte hasiace opatrenia podľa zdroja spaľovania, uvažujte zvláštne 

nebezpečenstvo, ktoré má látka bod п.5.2. 

Zabrániť znečištenie podzemných alebo povyrchových vôd vodou z hasenia požiaru. 

 

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Všeobecné odporúčania pre pracovníkov: 

- Ak je to bezpečné, zabráňte ďalšiemu úniku, alebo rozlievaniu. 

- Uchovávajte mimo kontaktu s nekompatibilnými výrobkami. 

Odporúčania pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze: 

- Evakuujte pracovníkov na bezpečné miesto. 

- Zabráňte pracovníkom vo vstupe do miest úniku/rozliatia a proti vetru. 

- Vyvetrajte priestor. 

- Používajte vhodný ochranný  odev. 

 

6.2. Environmentálne opatrenia 

- Nesmie sa vypúšťať do prostredia. 

- Nesplachujte do povrchovej vody ani do sanitárnej kanalizácie. 

 

6.3. Metódy a materiály na zabránenie šírenia a čistenie 

- Pozametajte a naložte do vhodných nádob na likvidáciu. 

- Zabráňte tvorbe prachu. 

- Uchovávajte v dobre označených nádobách. 

- Uchovávajte vo vhodných, uzavretých nádobách na likvidáciu. 

6.4 Odkazy na iné oddiely 

Zozbieraný materiál spracujte podľa pokynov v oddieloch 7, 8, 13. 
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ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

- Používať v uzavretom systéme 

- Pri riedení vždy pridávajte výrobok do vody. Nikdy nepridávajte vodu do výrobku. 

- Používajte len prostriedky a materiály, ktoré sú s výrobkom kompatibilné. 

- Uchovávajte mimo kontaktu s nekompatibilnými výrobkami. 

- Prekladajte najlepšie pomocou čerpadla, alebo gravitačne. 

- Všetky práce súvisiace s výrobkom by mali byť realizované s použitím ochranných odevov a IOP 

(individuálne ochranné prostriedky). 

 

7.2. Podmienky pre bezpečné skladovanie, vrátane inkompatibility 

Skladovanie: 

- Skladujte v pôvodnom obale. 

- Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 

- Uchovávajte na suchom mieste. 

- Uchovávajte v dobre označených nádobách. 

- Uchovávajte nádobu uzavretú. 

- Zabráňte tvorbe prachu. 

- Uchovávajte mimo kontaktu s nekompatibilnými výrobkami. 

Obalový materiál 

Vhodný materiál: 

- Nehrdzavejúca oceľ, hermetický polyetylén, polypropylén, polypropylénom poťahované vrecia, ako 

aj mäkké nádoby vyrobené z polypropylénu. 

Nevhodný materiál: 

- kovy ako je hliník, horčík, cín, zinok, meď, bronz, mosadz, chróm, 

- materiály prepúšťajúce vodu. 

 

7.3. Špecifické konečné použitie (-ia) 

- Technická funkcia látky (čo robí): medziprodukt, regulácia pH, laboratórne činidlo. 

- Ďalšie informácie získate od: Dodávateľa. 

- Expozičné scenáre pre identifikované použitia sú uvedené v prílohe. 

 

 

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parameter 

8.1.1 Odvodená medzná hodnota bez účinku (DNEL) 

Pracovníci 

Akútne / krátkodobé (dermálne, inhalácia - lokálne a systémové účinky) 

Dlhodobé (dermálne - lokálne a systémové účinky, inhalácia - systémové účinky) 

Dôraz je kladený na výskyt miestnych účinkov po akútnej a opakovanej expozícii na miestach kde sa 

NaOH vyrába prípadne používa. Je to preto, že za sa nepredpokladá, že by bol NaOH systémovo 

dostupný v organizme za štandardných podmienok zaobchádzania a používania. 

DNEL dlhodobá inhalácia = 1,0 mg/m³ (lokálne účinky) 

Všeobecná populácia 

Akútne / krátkodobé (dermálne, inhalácia, perorálne - systémové účinky - dermálne, inhalácia - lokálne účinky) 

Dlhodobé (dermálne, inhalácia, perorálne - systémové účinky - dermálne - lokálne účinky) 

Keďže sa nepredpokladá, že by bol hydroxid sodný systémovo dostupný v tele za normálnych podmienok 

zaobchádzania a použitia, dôraz je kladený na možné riziká súvisiace s akútnou expozíciou (lokálne účinky). 

DNEL dlhodobá inhalácia = 1,0 mg/m³ (lokálne účinky) 
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8.1.2 Predpovedaná koncentrácia bez účinku (PNEC) 

PNEC pre vodné prostredie (sladká voda, morská voda, prerušované uvoľňovanie, ÚKV): Toxicitu NaOH je 

možné pripísať zvýšeniu pH v dôsledku pridania OH
-
, pretože koncentrácia sodíka je príliš nízka na to aby 

vysvetľovala pozorované účinky v analýze akútnej toxicity. Všeobecné hodnoty PNEC nie je možné odvodiť 

z jednorazových údajov o toxicite NaOH, keďže pH prírodnej vody ako aj pufrovacia kapacita prírodnej 

vody vykazuje podstatné rozdiely a vodné organizmy/ekosystémy sú týmto špecifickým prírodným 

podmienkam prispôsobené, čo spôsobuje rôzne optimálne hodnoty pH a rozsahov pH, ktoré sú tolerované. 

PNEC (sediment (sladká/morská voda), pôda): Vysoká rozpustnosť vo vode a nízky tlak pár 

naznačujú, že NaOH sa bude nachádzať hlavne vo vode. Vo vode (vrátane vody v póroch sedimentov 

a pôdy), sa NaOH nachádza v podobe iónu sodíka (Na
+
) a hydroxylového iónu (OH

-
), pretože pevný 

NaOH sa rýchlo rozpúšťa a následne disociuje vo vode. 

PNEC orálne: Podľa EU RAR (2007) nie je bioakumulácia v organizmoch relevantná pre NaOH. 

 

8.1.3 Národné limity pracovnej expozície 

OEL = 0,5 mg/m3 

Limity pracovnej expozície (OEL) v EU a Nórsku (ACGIH, 2006) 

Jednotkové hraničné referenčné hodnoty TW ST členských štátov EU 

 

Štát 

 

Jednotka TW ST Max. Ref. 

Rakúsko  mg/m
3
 2 4   

Belgicko  mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Česká republika   mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Dánsko  mg/m
3
 2    

Fínsko  mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Francúzsko mg/m
3
 2    

Maďarsko mg/m
3
 2    

Írsko  mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Nórsko  mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Poľsko  mg/m
3
 0,5 1  ACGIH (2006) 

Portugalsko  mg/m
3
  2   

Španielsko  mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Švédsko  mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

UK  mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Kontrola expozície 

8.2.1.  Vhodné technické opatrenia 

- Zabezpečiť adekvátne vetranie. 

- Aplikovať technické opatrenia tak aby boli dodržané pracovné expozičné limity. 

8.2.2.  Opatrenia individuálnej ochrany 

Ochrana zraku: 

- Bezpečnostné okuliare odolné voči chemickým vplyvom sú povinné. 

Ochrana kože a tela: 

- Zástera odolná voči chemickým látkam 

- Zástery/obuv z PVC, v prípade prachu neoprénové. 

Ochrana rúk: 

- Nepriepustné rukavice 

- Vhodný materiál: PVC, Neoprén, Prírodný kaučuk, butylový kaučuk 

- Nevhodný materiál: Koža 
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Respiračná ochrana: 

- V prípade tvorby prachu, alebo aerosólu, používajte respirátor so schváleným filtrom. 

- Odporúčaný typ filtra: P2 

Hygienický opatrenia: 

- Očné sprchy, alebo výplachy v súlade s príslušnými normami. 

- Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. 

- Zaobchádzanie v súlade s uznávanými hygienickými a bezpečnostnými postupmi v priemyselných 

aplikáciách. 

8.2.3.  Kontrola environmentálnej expozície 

- Vodu použitú na výplach zlikvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi. 

 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 Názov ukazateľov  

a)  Popis  Biele granuly guľového, alebo 

pologuľového tvaru povolené sú mierne 

odchýlky sfarbenia. 

b)  Zápach  Bez zápachu. 

c)  Prah vnímania zápachu Žiadne údaje 

d)  pH > 13 

e)  Teplota topenia/tuhnutia, ºС 320-324 

f)  Počiatočný bod varu a varné hranice, ºС 1378-1403 

g)  Bod vsplanutia Žiadne údaje 

h)  Intenzita vyparovania Žiadne údaje 

i)  Horľavosť Látka nie je horľavá 

j)  Horné/dolné medze vznietivosti a medze výbušnosti Žiadne údaje 

k)  Tlak pár Nevzťahuje sa. 

l)  Hustota pár Žiadne údaje 

m)  Špecifická hmotnosť, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Rozpustnosť vo vode mg/l (pri 20ºС) 522000  

o)  Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/ 

voda 

Nevzťahuje sa. 

p)  Teplota samovznietenia Žiadne údaje 

q)  Teplota rozkladu Žiadne údaje 

r)  Viskozita  Nevzťahuje sa. 

s)  Výbušnosť -  Odolné voči požiaru a výbuchu 

t)  Oxidačné vlastnosti Nejde o oxidačné činidlo 

 

9.2 Ďalšie informácie 

 

Neskladujte a neprepravujte otvoreným spôsobom, pretože nastáva absorbcia vody a oxidu uhličitého 

zo vzduchu s následným uvoľňovaním tepla. 

Náhodnému kontaktu výrobku s kyselinou dusičnou a inými silnými kyselinami je potrebné zabrániť 

pretože reakcia je sprevádzaná uvoľňovaním tepla. 

NaOH je silné alkalické činidlo, ktoré sa úplne rozpúšťa vo vode na ión sodíka (Na
+
) a hydroxylový 

anión (OH
-
). Rozpúšťanie/disociácia vo vode je silne exotermická reakcia, takže po pridaní NaOH do 

vody nastáva prudká reakcia. 
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ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: 

- Potenciál exotermickej reakcie 

- Môže leptať kovy. 

10.2. Chemická stabilita 

- Stabilné pri odporúčaných podmienkach skladovania. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

- Pri reakcii s kovmi uvoľňuje vodík. 

- Exotermická reakcia so silnými kyselinami. 

- Riziko prudkej reakcie až explózie. 

- Prudko reaguje s vodou. 

10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

- Expozícia vlhkosti. 

- Zamrznutie 

10.5. Inkompatibilné materiály 

- Kyseliny, vrátane organických, 

- Kovy, ako je hliník, horčík, cín, zinok, iné ľahké kovy a ich zliatiny,  

10.6.  Nebezpečné produkty rozkladu 

- Vodík (v dôsledku reakcie s ľahkými kovmi) 

 

 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

Akútna orálna toxicita:  LD50 = 40 mg/kg, i.p., myši. 

 LDmin = 500 mg/kg, i.g., králiky. 

 Smrteľná dávka po požití u človeka je 4,95 mg/kg. 

V prípade zasiahnutia kože:  Spôsobuje silné podráždenie a chemické poleptanie kože. 

V prípade zasiahnutia očí:  Spôsobuje silné podráždenie a chemické poleptanie očí. 

V prípade vdýchnutia:  Výpary výrobku (aerosol) silne dráždia horné dýchacie cesty. 

Senzibilizačný účinok:  Nespôsobuje senzibilizáciu kože. 

Karcinogénnosť -  nie sú k dispozícii žiadne údaje Mutagénnosť. Skúšanie na 

zvieratách nevykázalo žiadne mutagénne účinky. Pri in vitro  

testovaní sa nepreukázali mutagénne účinky 

  

Reprodukčná toxicita.  Účinok na plodnosť, fetotoxický účinok, žiadny pozorovaný účinok 

Špecifická toxicita na cieľové  

orgány – jednorazová expozícia Inhalácia: Žieravina 

 Perorálne: Žieravina 

 Dermálne: Žieravina 

Špecifická toxicita na cieľové  

orgány – opakovaná expozícia Nevzťahuje sa 

Rozsah nebezpečného účinku na  

Ľudský organizmus: Hydroxid sodný je pre ľudský organizmus vysoko nebezpečná 

látka. Pri styku s kožným povrchom spôsobuje chemické 

poleptanie, rozpúšťaním proteínov na albuminy. Pri dlhodobej 

expozícii kože môžu vznikať ulcerácie a ekzémy. Má silný účinok 

na sliznice môže spôsobiť poškodenie horných dýchacích ciest a 

pľúc. Aj minimálne množstvo lúhu sodného je nebezpečné pre oči. 
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Ekotoxicita 

Akútna toxicita pre ryby:  LС50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový) 96h. 

 LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Karas striebristý) 24h. 

 LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Jalec tmavý) 48h. 

 LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Živorodka komárová) 24, 48, 96h. 

 

Akútna toxicita pre bezstavovcee: EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Dafnia veľká). 

 LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Morský 

mnohoštetinavec) 48h. 

 

Akútna toxicita pre mikroorganizmy: EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (svetielkujúca 

baktéria) 15 min. 

 

Doplnkové informácie:  LС50 30 – 100 mg/l, Crangon (Kôrovce) a Asteroidne 

(Hviezdica), 48h. 

 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: V prostredí sa transformuje. Výsledkom transformácie je 

uhličitan sodný. 

 

12.3 Bioakumulačn potenciál  Nie je relevantný 

 

12.4 Mobilita v pôde  Veľmi mobilný v pôde a rozpustný vo vode, kde sa odohráva 

ionizácia / neutralizácia. Nerozptyľuje sa vo vzduchu. 

 

12.5 Výsledky posudzovania PBT  

a vPvB Táto látka sa nepovažuje za perzistujúcu, nemá bioakumulačný 

potenciál a nie je toxická (PBT). Táto látka sa nepovažuje za veľmi 

perzistujúcu, nemá veľký bioakumulačný potenciál (vPvB). 

 

12.6 Ďalšie nežiaduce účinky  K dispozícii nie sú žiadne údaje 

 

 

 

 

 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1.  Metódy spracovania odpadu 

Zozbieraný materiál spracujte podľa pokynov v oddieloch 7, 8 

- Zrieďte množstvom vody. 

- Roztoky s vysokou hodnotou pH sa musia pred vypustením neutralizovať. 

- Neutralizujte kyselinou. 

- V súlade s miestnymi a národnými predpismi. 

 

Znečistené obaly 

- Ak je to možné namiesto likvidácie alebo spaľovania využite recykláciu. 

- Vyčistite nádoby vodou. 

- Nepoužitý výrobok zlikvidujte. 

- V súlade s miestnymi a národnými predpismi. 
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ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Pozemná doprava (ADR/RID) 

14.1 Číslo OSN (UN): UN 1823 

14.2 Riadné odosielacie pomenovanie a/alebo 

dopravné pomenovanje: 

HYDROXID SODNÝ, TVRDÝ 

 

14.3 Dopravná trieda nebezpecenstva 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Ekologické nebezpečia Chýbajú 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa 

áno 

 

 Registračný kód tunela Е 

 

Letecká doprava (AND) 

14.1 Číslo OSN (UN): UN 1823 

14.2 Riadné odosielacie pomenovanie a/alebo 

dopravné pomenovanje: 

HYDROXID SODNÝ, TVRDÝ 

 

14.3 Dopravná trieda nebezpecenstva 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Ekologické nebezpečia Chýbajú 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa 

áno 

 

 

Морской транспорт (IMDG) 

14.1 Číslo OSN (UN): UN 1823 

14.2 Riadné odosielacie pomenovanie a/alebo 

dopravné pomenovanje: 

HYDROXID SODNÝ, TVRDÝ 

 

14.3 Dopravná trieda nebezpecenstva 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Ekologické nebezpečia Chýbajú 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa 

áno 

 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Bezobalová doprava podľa Prílohy II k Medzinárodnej konvencii o zabránení znečišťovani 

vôd z lodi (MARPOL) 73/78 a k Medzinárodnému kódexu prepravy nebezpečných chemických 

látiek nalievaním (IBC Code) 

Nepoužiteľné  

 

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpeĀnosti, zdravia 

a životného prostredia 

- Smernica rady 98/24/EC zo dňa 7.apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred 

rizikami súvisiacimi s chemickými látkami v práci, v znení neskorších predpisov 

- Smernica komisie 2000/39/EC zo dňa 8.júna 2000 ustanovujúca prvý zoznam indikatívnych 

pracovných expozícií limitné hodnoty pri implementácii smernice rady 98/24/EC o ochrane zdravia a 

bezpečnosti pred rizikami súvisiacimi s chemickými látkami v práci, v znení neskorších predpisov 

- Smernica 2008/98/EC Európskeho parlamentu a rady zo dňa 19.novembra 2008 o odpadoch. 

- Všeobecný administratívný predpis zo dňa 17. mája 1999 o klasifikácii látok znečišťujúcich vodu 

podľa triéd nebezpečnosti pre vodu, vyvinutý na implementáciu Zákona SRN o regulácii vodného 
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režimu (VwVwS administratívný predpis pre látky znečišťujúcie vodu)                                                                               

(Federálny vestník SRN č. 98a zo dňa 29. mája 1999). Kód produktu 142, WGK 1 

- Trieda uschovania podľa TRGS 510 8В 

 

15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti 

Pre túto látku bolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti. 

 

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

Odporúčania na odbornú prípravu 

Pred použitím výrobku sa oboznámte s kartou bezpečnostných údajov. 

Odporúčané obmedzenia použitia: 

Bez obmedzení z hľadiska určeného použitia. 

Odporúčania o použití informácií uvedených v karte bezpečnostných údajov 

Táto KBÚ je určená len pre uvedenú krajinu v ktorej platí. Európsky formát KBÚ v súlade s 

príslušnou európskou legislatívou nie je určený na použitie ani na distribúciu v štátoch mimo 

Európskej Únie okrem Nórska a Švajčiarska. Karty bezpečnostných údajov pre ostatné krajiny/regióny 

sú k dispozícii na požiadanie. 

Uvedené informácie zodpovedajú aktuálnemu stavu našich vedomostí a skúseností s výrobkom, a nie 

sú vyčerpávajúce. Platí to na výrobok, ktorý zodpovedá špecifikáciám, pokiaľ nie je uvedené inak. 

V takom prípade použitia kombinácií, alebo zmesí, je potrebné zabezpečiť aby nevznikli nové 

nebezpečenstvá. V každom prípade, je užívateľ povinný dodržať všetky legislatívne, administratívne a 

zákonné postupy v súvislosti s výrobkom, osobnou hygienou a ochranou ľudského zdravia a 

prostredia. 

Zodpovední pracovníci, ktorí dostanú túto kartu údajov, musia zaručiť, že každá osoba, ktorá môže 

používať, zaobchádzať s, likvidovať, alebo prichádzať do kontaktu s výrobkom akýmkoľvek 

spôsobom, sa oboznámila a správne pochopila uvedené informácie. Uvedomte si, že v rôznych štátoch 

môže byť vzhľad a obsah karty bezpečnostných údajov toho istého výrobku iný tak aby boli splnené 

požiadavky príslušných predpisov. 

 

Priviedeno do súladu s požiadavkami Nariadenia Komisie (EU) č. 830/2015 zo dňa  28. mája 2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (EC) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní týkajúcích sa chemických látiek (REACH).  

Názvy oddielov: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Je pridaný obsah oddielov: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Vysvetlenia alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v bezpečnostnom liste materiálu. 

Použité skratky a akronymy nájdete na wébovej stránke  www.wikipedia.org.  
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