
Datum herziening: 1-1-2022 Herziening: 06 Datum van vervanging: 1-1-2021

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Chemische naam 100%  Sodium Hydroxide

REACH registratienummer 01-2119457892-27-0055

Andere REACH-informatie Voor andere REACH-informatie en -details verwijzen wij u naar sectie 16.

CAS-nummer 1310-73-2

EU catalogusnummer 011-002-00-6

EG-nummer 215-185-5

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik Productie van solide soda hydroxiden met inbegrip van de productie van waterig
natriumhydroxideoplossing industrieel en gebruik van natriumhydroxide-oplossing. In de pulp-
en papierindustrie, de productie van pesticiden, organische pigmenten, epoxyharsen,
textielindustrie, rubberindustrie, voedingsindustrie, metaalindustrie, aluminium industrie. Als
een reactieve voor de Herstelluing van Chemkalien, of te neutraliseren (staalindustrie,
galvaniseren bedrijfstak, (afvalwater), rubber, schoonmaken en water behandeling
(voedingsindustrie) of extractie (aluminium industrie) consumenten: gebruik van
natriumhydroxide-oplossing: Neutralisatie, reinigingsproducten, cosmetica, producten voor
persoonlijke verzorging, batterijen.

Sector van het gebruik Refereer naar de bijlagen  (na sectie 16)

Procescategorie Refereer naar de bijlagen  (na sectie 16)

Toepassing van de stof/het
mengsel

Chemicaliën voor synthese Chemische productie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant ARABIAN ALKALI COMPANY (SODA)
P.O.Box-121010, Jubail Industrial City - 31961
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 13 3583400
Fax + 966 13 3585536
safety@nama.com.sa

Enige vertegenwoordiger
REACH 1907/2006/EG artikel
8

NAMA Germany GmbH
Röntgenstrasse 12
79539 Lörrach
Tel. + 49 762 1940 5410
Fax. + 49 762 1940 5420

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor
noodgevallen

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463
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Datum herziening: 1-1-2022 Herziening: 06 Datum van vervanging: 1-1-2021

Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (EC 1272/2008)
Fysische gevaren Met. Corr. 1 - H290

Gezondheidsgevaren Skin Corr. 1A - H314

Milieugevaren Niet Ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

EG-nummer 215-185-5

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord Gevaar

Gevaar-bepalende onderdelen
van de etikettering

Sodium hydroxide

Gevarenaanduiding H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbeveling P260 Stof niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

Resultaten van PBT-en zPzB
beoordeling:

Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Productnaam Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Chemische naam 100%  Sodium Hydroxide

REACH registratienummer 01-2119457892-27-0055

EU catalogusnummer 011-002-00-6

CAS-nummer 1310-73-2

EG-nummer 215-185-5

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie Verwijder direct kledingstukken die nat of besmet worden.
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Datum herziening: 1-1-2022 Herziening: 06 Datum van vervanging: 1-1-2021

Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Inademing NA INADEMING: Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Bewusteloos slachtoffer
op de zij in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat ademhaling kan plaatsvinden. Als de
ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Inslikken NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een arts. Mond goed spoelen met water. Geen
braken opwekken. Als de ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing.

Huidcontact BIJ CONTACT MET DE HUID: Verwijder besmette schoenen en kleding. Met veel water
wassen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Oogcontact BIJ CONTACT MET DE OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit
elkaar. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg
onmiddellijk een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren Geen informatie beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden

Koel aan hitte blootgestelde containers met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied
als het zonder risico kan worden gedaan.

Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden

Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Vermijd behandeling die leidt tot de vorming van stofdeeltjes. Gebruik beschermingsmiddelen
geschikt voor de aanwezige stoffen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte
adembescherming dragen.

Voor andere personen dan de
hulpdiensten

Houd niet noodzakelijk en onbeschermd personeel uit de buurt van gemorst materiaal.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom lozing naar het milieu. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt
in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. Bij kans op waterverontreiniging de betreffende
autoriteiten waarschuwen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Verzamel gemorste/gelekte stoffen met een schep en bezem of iets dergelijks en gebruik
indien mogelijk opnieuw. Vermijd behandeling die leidt tot de vorming van stofdeeltjes.
Bevuilde objecten en gebieden grondig reinigen met inachtneming van de milieuvoorschriften.
Plaats afval in gelabelde, gesloten containers. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor
informatie over verwijdering/ terugwinning/ recycling.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
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Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Verwijzing naar andere
rubrieken

Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren als beschreven in dit
veiligheidsinformatieblad. Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Voor afvalverwijdering,
zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor
gebruik

Hanteer product in een gesloten systeem. Verdun altijd door het product voorzichtig in water
te gieten. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Informatie over brand-en
explosiebeveiliging

Geen speciale behandeling nodig.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen waaraan opslagruimten
en containers moeten voldoen

Ongeschikte verpakkingsmaterialen: Aluminium.

Opslag voorzorgsmaatregelen Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde
plaats. Vermijd behandeling die leidt tot de vorming van stofdeeltjes. Vermijd contact met
zuren en basen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

MAK (Germany)/MAK (EU) vgl. Abschn.IV

DNEL Werknemers - Inhalatie; lange termijn : 1 mg/m³

Aanvullende informatie MAK (EU):  Long-term value: 200 mg/m3, 300 ppm
MAK (Switzerland):  Short-term value: 2 e mg/m3; Long-term value: 2 e mg/m3; SSc De lijsten
geldig tijdens het maken werden gebruikt als basis.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting

            

Passende technische
maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie.

Persoonlijke bescherming Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder direct kledingstukken
die besmet worden. Was handen en andere verontreinigde lichaamsdelen met zeep en water
voor het verlaten van de werklocatie. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bescherming van de ogen/het
gezicht

Draag goed aansluitende, stofdeeltjes bestendige chemische spatdichte zuurbril als
stofdeeltjes in de lucht worden gegenereerd.
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Datum herziening: 1-1-2022 Herziening: 06 Datum van vervanging: 1-1-2021

Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen dragen. Het wordt aanbevolen dat chemisch-resistente,
ondoordringbare handschoenen worden gedragen. Het wordt aanbevolen dat handschoenen
van het volgende materiaal zijn gemaakt: Nitrilrubber. Chloropreen rubber. Butylrubber. Dikte:
≥ 0.5 mm Rekening houdend met de door de fabrikant gespecificeerde data, controleer tijdens
gebruik dat de handschoenen hun beschermende eigenschappen behouden en vervang deze
zodra een verslechtering wordt vastgesteld. De geselecteerde handschoenen moeten een
doorbraaktijd van minstens 8 uur hebben. Om handen te beschermen tegen chemicaliën,
moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374.

Ademhalingsbescherming Adembescherming kan nodig zijn als overmatige besmetting van de lucht optreedt.
Dampen/aerosol nevel kunnen de ademhalingsorganen irriteren.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen Vaste stof.

Kleur Wit.

Geur Reukloos.

pH Niet van toepassing.

Smeltpunt 319°C

Beginkookpunt en kooktraject 1,390°C (DIN 51751)

Vlampunt Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid (vast, gas) Het product is niet ontvlambaar.

Dampspanning 3.5 hPa @ 800°C

Dichtheid 2.13 g/cm³

Oplosbaarheid(heden) Oplosbaar in water. 420 g/l @ 20°C

Verdelingscoëfficiënt Niet bepaald.

Viscositeit Niet van toepassing.

Ontploffingseigenschappen Niet als ontplofbaar beschouwd.

Organische oplosmiddelen 0.0%

VOC (EC) 0.00%

Vaste inhoud 100.0%

9.2. Overige informatie

Andere informatie Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Kan bijtend zijn voor metalen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties

In contact met sommige metalen kan waterstofgas ontstaan, wat ontplofbare mengsels kan
vormen met lucht. Risico voor ontploffing. Reageert heftig met water.
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Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden De stof is hygroscopisch en zal water opnemen door contact met het vocht in de lucht.
Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht. To avoid thermal
decomposition do not overheat. Bevriezing vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Metaal of metallische vaste stof. In contact met sommige metalen kan waterstofgas ontstaan,
wat ontplofbare mengsels kan vormen met lucht. Zuren. Organische cyaniden (nitrillen).
Aardalkalimetalen. Poedervormig metaal. 2. Ammoniumverbindingen Cyaniden Magnesium.
Organische nitroverbindingen. Vermenging met brandbare stoffen, basen en organische
stoffen absoluut vermijden. Fenolen, cresolen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke
ontledingsproducten

Waterstof.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische effecten Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit - oraal
Acute toxiciteit bij inslikken
(LD₅₀ mg/kg)

2.000,0

Soort Rat

Huidcorrosie/-irritatie
Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen
Sensibilisatie van de
luchtwegen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen
Gentoxiciteit - in vitro Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid
Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting
Giftigheid voor de
voortplanting - vruchtbaarheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling
STOT - eenmalige
blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling
STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
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Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Algemene opmerkingen Water Hazard Class 1 (Duitse regelgeving) (zelfbeoordeling): licht gevaarlijk voor water.

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Goed werkende praktijken vast te stellen, zodat het product niet in het milieu wordt
vrijgegeven.

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Acute giftigheid - vis EC₅₀, 24 uren: 76 mg/l, Daphnia magna

LC₅₀, 48 uren: 99 mg/l, Lepomis macrochirus (Zonnebaars)
, : 45.4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en
afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Geen informatie beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt Niet bepaald.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en
zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Externe terugwinning, behandeling, recycling en verwijdering van afval moet voldoen aan alle
toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften.

Verwijderingsmethoden Afval verwijderen via een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Deze stof en de
verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Vermijd dat gelekte
stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater.

Europese afvalcatalogus: 06 02 04* :  natrium-en kaliumhydroxide

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN nr. (ADR/RID) UN 1823

VN nr. (IMDG) UN 1823

VN nr. (ICAO) UN 1823

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam
(ADR/RID)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Juiste vervoersnaam (IMDG) SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Juiste vervoersnaam (ICAO) SODIUM HYDROXIDE, SOLID
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Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse 8

ADR/RID classificatiecode C6

ADR/RIC etiket 8

IMDG klasse 8

ICAO klasse/subklasse 8

Transportetiket

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep II

IMDG verpakkingsgroep II

ICAO verpakkingsgroep II

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof
Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing Corrosive.

Hulpdiensten F-A, S-B

ADR vervoerscategorie 2

Noodmaatregelcode 2W

Gevaarsidentificatienummer
(ADR/RID)

80

Tunnelbeperkingscode (E)

Scheidings code: SG35 Stow   "gescheiden van " zuren.

Aanvullende informatie over
het vervoer: ADR/IMDG

Uitgezonderd hoeveelheden
(EQ):

Code: E2

Beperkte hoeveelheden (LQ) 1 kg

Maximale netto hoeveelheid
per binnenverpakking:

30 g

Maximale netto hoeveelheid
per buitenverpakking:

500 g

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

Niet van toepassing.
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Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals
gewijzigd).
De stof is ingedeeld en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die
in het
veiligheidsinformatieblad
worden gebruikt

RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR:  Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg.
IMDG:  Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
IATA:  Internationale Luchtvervoersvereniging.
GHS:  Wereldwijd geharmoniseerd systeem.
EINECS: Europese inventaris van bestaande commerciële en chemische stoffen
CAS:  Chemical Abstracts Service.
VOC: Volatile Organic Compounds (USA,EU)
DNEL:  Afgeleide dosis zonder effect.
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT:  Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.
zPzB:  Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
WGK: Duitse water Hazard klasse.

Turkish REACH (KKDİK): Pre-registratienummer 05-0000117818-61-0000

Alleen vertegenwoordiger
(KKDİK 30105 –23.06.2017)

ONAY MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK –
YEŞİM S. ALTUN ( KMO No- 15679)
Address:  Eski Bağdat Caddesi Dümer Apt. No: 19/1 Altıntepe - Maltepe / İSTANBUL
Website: http://www.onaymd.com
Contact No.: 0216 587 30 28

UK REACH Registration
Notes:

DUIN for the substance has been submitted by our UK OR and acknowledged by UK REACH
Authorities.
DUIN – UK-20-9020254681-9-0000

Only Representative (UK
REACH)

Stewardship Solutions Ltd
Green Lowe Farm
Shawclough Road
Waterfoot Rossendale
Lancashire BB4 9SA
UK
t:  +44(0)1706 220901
m:+44(0)7834 676908

Herzieningsopmerkingen Afdeling 1: Identificatie van de stof/het mengsel en bedrijf/onderneming AFDELING 16:
Overige informatie

Datum herziening 1-1-2022
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Datum herziening: 1-1-2022 Herziening: 06 Datum van vervanging: 1-1-2021

Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)

Herziening 06

Datum van vervanging 1-1-2021

VIB nummer 4642

Volledige gevarenaanduiding H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Disclaimer Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet
geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces.
Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en
betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar
specifieke toepassing.
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       Bijlage: Blootstellingsscenario 1 

  

   ∙ Korte benaming van het blootstellingsscenario 

ES1 Productie van vast NaOH waaronder de productie van vloeibare NaOH. 

 Gebruiksgebied 

SU3   Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving 

SU8   Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) 

 Productcategorie - 

 Procescategorie 

PROC8a   Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers 

in niet-gespecialiseerde voorzieningen 

PROC8b   Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in 

gespecialiseerde voorzieningen 

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

PROC1   Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 

PROC2   Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling 

PROC3   Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 

PROC4   Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 

 Productcategorie - 

 Categorie vrijmaking in het milieu Geen relevante vrieaking 

 Beschrijving van de blootstellingsscenario's rekening houdend met activiteiten/methodes 

Zie volledige tekst van de beschrijvingen in sectie 1. 

 Gebruiksvoorwaarden 

 Duur en frequentie 

5 werkdagen/week. 

Kunnen worden tot 12 uur per dag. 

 Werknemer(s) Constant gebruik met maximum 8 uur blootstellingsduur op alle dagen van de werkweek 

 Milieu Het product mag niet onverdund in de riolering en in waterlopen terechtkomen. 

Fysische parameters 

De informatie van de fysisch-chemische eigenschappen in het blootstellingsscenario is gebaseerd op de 

eigenschappen van de bereiding. 

 Fysische toestand Vast 

 Concentraties van de stoffen in het mengsel Zuivere stof. 

 Gebruikte hoeveelheid per tijdseenheid of activiteit Nessun dato disponibile ton per dag 

 Overige toepassingsvoorwaarden 

 Overige toepassingsvoorwaarden met invloed op de milieublootstelling Geen bijzondere maatregelen nodig. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers  

Eerstehulpaanwijzingen in acht nemen (voor de behandeling van per ongeluk optredende blootstellingen).  

Aanraking met de ogen vermijden 

Aanraking met de huid vermijden. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker tijdens de gebruiksduur van het 

product. 

Niet van toepassing 

 Risicobeheermaatregelen 

 Bescherming van de werknemers 
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 Organisatorische voorzorgsmaatregelen 

Alleen geschoolde chemiearbeiders/arbeidsters inzetten. 

Eerstehulpmaatregelen voor de behandeling voor contact met het product in acht nemen. 

 Technische voorzorgsmaatregelen Voor een geschikte afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen. 

 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  

Stof/rook/nevel niet inademen.  

Aanraking met de huid vermijden. 

Aanraking met de ogen vermijden. 

Nauw aansluitende veiligheidsbril 

Veiligheidshandschoenen 

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding 

/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden. 

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Draag 

geschikte beschermende arbeidskleding 

Vervuilde kleding moet onmiddellijk uitgedaan worden 

Loogbestendige beschermingskleding 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. 

 Maatregelen ter bescherming van de verbruiker 

Voor voldoende identificatie zorgen. 

Achter slot sluiting en voor kinderen ontoegankelijk bewaren. 

 Milieubeschermingsmaatregelen 

Water Alvorens het afvalwater naar zuiveringsinstallaties af te voeren, is in de regel een neutralisatie vereist. 

 Maatregelen voor de verwerking van afval 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Ervoor zorgen dat afval verzameld en apart gehouden wordt. 

 Methode voor de afvoer en verwerking van afval 

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 

 Aard van het afval 

Waterige oplossing 

Gedeeltelijk leeggemaakte en niet-gereinigde verpakkingen 

 Blootstellingsprognose 

 Arbeider (inademing) De hoogste te verwachten blootstelling door inademing bedraagt 0,269 ppm. 

 Verbruikers Voor dit blootstellingsscenario niet relevant. 

 Richtlijnen voor nageschakelde gebruikers Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

 

        Bijlage: Blootstellingsscenario 2 

  

 Korte benaming van het blootstellingsscenario ES2 Industrieel en beroepsmatig gebruik van NaOH 

 Gebruiksgebied 

SU1-24 Productie van andere chemicaliën, zowel organische (30%) en anorganische (13%). Pulp-en 

papierindustrie (12%), aluminium-en metaalindustrie (7%), voedingsindustrie (3%), water behandeling (3%) en textiel 

(3%).Rest wordt gebruikt bij de productie van zeep, minerale oliën. bleekmiddel, fosfaten, cellulose, rubber en anderen. 

 Productcategorie 

PC14    Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het galvaniseren 

PC15   Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken 

PC19   Tussenproducten 

PC20   Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen 
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PC21  Laboratoriumchemicaliën 

PC35  Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) PC36   Wateronthardingsmiddelen 

PC37  Chemische stoffen voor de waterzuivering 

PC2   Adsorptiemiddelen 

 Procescategorie 

PROC3   Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 

PROC4   Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 

PROC5  Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) 

PROC8a   Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet 

gespecialiseerde voorzieningen 

PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in 

gespecialiseerde voorzieningen 

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

PROC10 Met roller of kwast aanbrengen 

PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen 

PROC13 Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 

PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 

PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling 

PROC1  Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 

 Categorie vrijmaking in het milieu  

ERC1  Vervaardiging 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 verwerkingshulpmiddelen 

ERC7   Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen 

ERC8a   Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

ERC8b   Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen 

ERC8d   Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

ERC9a   Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen 

 Beschrijving van de blootstellingsscenario's rekening houdend met activiteiten/methodes 

Zie volledige tekst van de beschrijvingen in sectie 1. 

 Gebruiksvoorwaarden 

 Duur en frequentie 5 werkdagen/week. 

 Werknemer(s) 4 uur (halve ploeg). 

 Fysische parameters 

De informatie van de fysisch-chemische eigenschappen in het blootstellingsscenario is gebaseerd op de 

eigenschappen van de bereiding. 

 Fysische toestand Vast 

 Concentraties van de stoffen in het mengsel Zuivere stof. 

 Overige toepassingsvoorwaarden 

 Overige toepassingsvoorwaarden met invloed op de milieublootstelling 

Hoofdstuk 6 van het blad met veiligheidsgegevens in acht te nemen (maatregelen bij per ongeluk vrijkomend product). 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Gas / rook / damp / aerosol niet inademen. 

Aanraking met de ogen vermijden  

Aanraking met de huid vermijden.  

Gebruik binnen. 

Gebruik buiten. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker tijdens de gebruiksduur van het 

product. 

Niet van toepassing 

 Risicobeheermaatregelen 

 Bescherming van de werknemers 

 Organisatorische voorzorgsmaatregelen Geen bijzondere maatregelen nodig. 

 Technische voorzorgsmaatregelen Voor een geschikte afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen. 

 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  

Stof/rook/nevel niet inademen. 

Aanraking met de huid vermijden. 

Aanraking met de ogen vermijden. 

Nauw aansluitende veiligheidsbril 

Veiligheidshandschoenen 
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Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding 

/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden. 

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.  

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. 

Loogbestendige beschermingskleding 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

· Maatregelen ter bescherming van de verbruiker 

Voor voldoende identificatie zorgen. 

Achter slot sluiting en voor kinderen ontoegankelijk bewaren. 

 Milieubeschermingsmaatregelen 

 Water Alvorens het afvalwater naar zuiveringsinstallaties af te voeren, is in de regel een neutralisatie vereist. 

 Maatregelen voor de verwerking van afval 

Ervoor zorgen dat het al het afvalwater verzameld wordt en d.m.v. een zuiveringsinstallatie behandeld wordt. 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Ervoor zorgen dat afval verzameld en apart gehouden wordt. 

 Methode voor de afvoer en verwerking van afval 

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 

 Aard van het afval 

Waterige oplossing 

Gedeeltelijk leeggemaakte en niet-gereinigde verpakkingen 

 Blootstellingsprognose 

 Arbeider (via de huid) De hoogste te verwachten dermale blootstelling bedraagt 84 mg/dag 

 Arbeider (inademing) De hoogste te verwachten blootstelling door inademing bedraagt < 1 ppm. 

 Milieu Zuiveringsinstallatie: geen blootstelling 

 Verbruikers Voor dit blootstellingsscenario niet relevant. 

 Richtlijnen voor nageschakelde gebruikers Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

 

 

        Bijlage: Blootstellingsscenario 3 

 

 Korte benaming van het blootstellingsscenario 

 Gebruiksgebied 

SU21   Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten 

ES3 De consument het gebruik van NaOH 

 Productcategorie 

PC39   Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten 

PC3   Luchtverfrissers 

PC28   Parfums, geurmiddelen 

PC31   Glansmiddelen en wasmengsels 

PC20   Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen 

PC35   Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

 Categorie vrijmaking in het milieu Geen relevante vrieaking 

 Beschrijving van de blootstellingsscenario's rekening houdend met activiteiten/methodes 

Zie volledige tekst van de beschrijvingen in sectie 1. 

 Gebruiksvoorwaarden 

 Duur en frequentie 

Minder dan 1 uur. 

Kortstondig. 

 Fysische parameters 

De informatie van de fysisch-chemische eigenschappen in het blootstellingsscenario is gebaseerd op de 

eigenschappen van de bereiding. 

 Fysische toestand Vast 

 Concentraties van de stoffen in het mengsel Zuivere stof. 

 Gebruikte hoeveelheid per tijdseenheid of activiteit 

Overeenkomstig de gebruiksaanwijzing. 

Minder dan 100 g per toepassing. 

 Overige toepassingsvoorwaarden 

 Overige toepassingsvoorwaarden met invloed op de milieublootstelling Geen bijzondere maatregelen nodig. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers 

Aanraking met de ogen vermijden 

Aanraking met de huid vermijden. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker 
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 Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de verbruiker tijdens de gebruiksduur van het 

product. 

Niet van toepassing 

 Risicobeheermaatregelen 

 Bescherming van de werknemers 

 Organisatorische voorzorgsmaatregelen Geen bijzondere maatregelen nodig. 

 Technische voorzorgsmaatregelen Voor een geschikte afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen. 

 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen  

Stof/rook/nevel niet inademen.  

Aanraking met de huid vermijden.  

Aanraking met de ogen vermijden. 

Nauw aansluitende veiligheidsbril 

Veiligheidshandschoenen 

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. 

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding 

/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden. 

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.  

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. 

Loogbestendige beschermingskleding 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

 Maatregelen ter bescherming van de verbruiker 

Voor voldoende identificatie zorgen. 

Achter slot sluiting en voor kinderen ontoegankelijk bewaren. 

 Milieubeschermingsmaatregelen 

 Water Alvorens het afvalwater naar zuiveringsinstallaties af te voeren, is in de regel een neutralisatie vereist. 

 Maatregelen voor de verwerking van afval 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

Ervoor zorgen dat afval verzameld en apart gehouden wordt. 

 Methode voor de afvoer en verwerking van afval 

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. 

 Aard van het afval Gedeeltelijk leeggemaakte en niet-gereinigde verpakkingen 

 Blootstellingsprognose 

 Verbruikers 

 Voor dit blootstellingsscenario niet relevant. 

 De hoogste te verwachten blootstelling door inademing van de verbruiker bedraagt 0,3 - 1,6 ppm. De hoogste te verwachten 

blootstelling via de huid van de verbruiker bedraagt mg / kg / dag. 

 De hoogste te verwachten orale blootstelling van de verbruiker bedraagt mg / kg / dag. 

 Richtlijnen voor nageschakelde gebruikers Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

 

 


	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Natrium hydroxide watervrij (Bijtende soda parels)
	RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
	1.1. Productidentificatie
	1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
	1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
	1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
	RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
	2.1. Indeling van de stof of het mengsel
	2.2. Etiketteringselementen
	2.3. Andere gevaren
	RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
	3.1. Stoffen
	RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
	4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
	4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
	4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
	RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
	5.1. Blusmiddelen
	5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
	5.3. Advies voor brandweerlieden
	RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
	6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
	6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
	6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
	6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
	RUBRIEK 7: Hantering en opslag
	7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
	7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
	7.3. Specifiek eindgebruik
	RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
	8.1. Controleparameters
	8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
	RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
	9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
	9.2. Overige informatie
	RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
	10.1. Reactiviteit
	10.2. Chemische stabiliteit
	10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
	10.4. Te vermijden omstandigheden
	10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
	10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
	RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
	11.1. Informatie over toxicologische effecten
	RUBRIEK 12: Ecologische informatie
	12.1. Toxiciteit
	12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
	12.3. Bioaccumulatie
	12.4. Mobiliteit in de bodem
	12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
	12.6. Andere schadelijke effecten
	RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
	13.1. Afvalverwerkingsmethoden
	RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
	14.1. VN-nummer
	14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
	14.3. Transportgevarenklasse(n)
	14.4. Verpakkingsgroep
	14.5. Milieugevaren
	14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
	14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
	RUBRIEK 15: Regelgeving
	15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
	15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
	RUBRIEK 16: Overige informatie


