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Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Fyzikálny stav kvapalina
Farba bezfarebná

Zápach charakteristický
Relatívna hustota [g.cm-3] nestanovená
pH 11-12 (1% roztok pri 20°C)

Klasifikácia:
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Chronic 3, H412

Kontrolné parametre:

Chemická látka CAS NPEL
priemerný krátkodobý

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3

hydroxid sodný 1310-73-2 - 2 - -
2-(2-butoxyetoxy)etanol 112-34-5 10 67,5 15 101,2

Vplyv na ľudský organizmus:Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO 

Výstražné upozornenie: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

                                   

Bezpečnostné upozornenie:
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti 
odevu. Pokožku ihneď                                                                         opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je 
to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310  Okamžite volajte lekára.
P501  Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Predpísané OOPP:

Opatrenia prvej pomoci:



Vdychovanie Dbajte na vlastnú bezpečnosť, nenechajte postihnutého chodiť! Ihneď prerušte expozíciu, do-
pravte  postihnutú osobu na  čerstvý  vzduch.  Pozor  na kontaminovaný odev.  Podľa situácie
volajte  záchrannú  službu a zaistite  lekárske  ošetrenie  vzhľadom k častej  nutnosti  ďalšieho
sledovania po dobu najmenej 24 hodín.

Oči Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj násilím); ak má postihnutá
osoba kontaktné šošovky, ihneď ich vyberte. V žiadnom prípade nevykonávajte neutralizáciu!
Vyplachujte 10-30 minút od vnútorného kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé
oko. Podľa situácie volajte záchrannú službu alebo zaistite čo najrýchlejšie lekárske ošetrenie.
Na vyšetrenie musí byť odoslaný každý aj v prípade malého zasiahnutia.

Pokožka Zoblečte  postriekaný  odev.  Pred  umytím  alebo  v  jeho  priebehu  odložte  prstene,  hodinky,
náramky,  ak sú v miestach zasiahnutej  pokožky. Podľa situácie volajte záchrannú službu a
zaistite vždy lekárske ošetrenie. Zasiahnuté miesta oplachujte prúdom pokiaľ možno vlažnej
vody  po  dobu  10-30  minút;  nepoužívajte  kartáč,  mydlo  ani  neutralizáciu.  Pokožku  ihneď
opláchnite vodou alebo sprchou. Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

Požitie OKAMŽITE VYPLÁCHNITE ÚSTNU DUTINU VODOU A DAJTE VYPIŤ 2-5 dl chladnej
vody na zmiernenie tepelného účinku žieraviny. Väčšie množstvo požitej tekutiny nie je vhod-
né, mohlo by vyvolať zvracanie a prípadné vdýchnutie žieravín do pľúc. Postihnutý osobu
nenúťte piť, najmä ak už má bolesti v ústach alebo v krku. V tom prípade nechajte postihnuté -
ho iba vypláchnuť ústnu dutinu vodou. NEPODÁVAJTE AKTÍVNE UHLIE! Podľa situácie
volajte záchrannú službu alebo zaistite čo najrýchlejšie lekárske ošetrenie.

Protipožiarne opatrenia:

 Hasiace prostriedky vhodné Hasiaci prášok, rozstrekovaný vodný lúč, pena odolná voči alkoholu, oxid 
uhličitý

nevhodné Voda – plný prúd

 Osobitné ohrozenia 
vyplývajúce z látky alebo 
zo zmesi

Pri požiari môžu vzniknúť nebezpečné produkty spaľovania CO a CO2, oxidy dusíka.

Opatrenie pri náhodnom uvoľnení:
Dodržujte pravidlá pracovnej hygieny. Zabezpečte dostatočné vetranie.  Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie odpadových vôd,
vodných zdrojov. Pri úniku prípravok pozbierajte do vhodnej nádoby a kontaminovaný materiál zneškodňujte v zmysle platného
zákona o odpadkoch.


