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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 

vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Natriumhydrogeencarbonaat (CAS Nr.: 144-55-8; EG Nr.: 205-633-8) 

Synoniemen: Gezuiverd soda, natriumbicarbonaat, zuur natriumcarbonaat, bicarbonaat, 
natriumhydrogeencarbonaat voor apotheek, Sobic Health Care, 
natriumhydrogeencarbonaat voor levensmiddelen E 500 (ii), Sobic Food, 
natriumhydrogeencarbonaat (verdicht) - voedermiddel, Sobic Feed, technisch 
natriumhydrogeencarbonaat (verdicht), Sobic Tec. 

Registratienummer: 01-2119457606-32-0010. 

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

gebruik 

Geïdentificeerd gebruik: Industriële toepassingen: o.a. pH-aanpassing, reinigingen van 
uitlaatgassen, vervaardigen van schoonmaakmiddelen, metallurgische industrie en 
mijnwerken (als een verwerkingsmiddel), productie van cellulosepulp en papier, 
voedingsindustrie, mengvoerders, farmaceutische industrie. Specialistische toepassingen. 
Consumentgerichte toepassingen. 
Toepassingen die ontraden worden: Niet bepaald. 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Fabrikant: Interlabshop BV
Adresse: Nederland, Lage brink 23, 7317BD Apeldoorn
Telefoon: +3155-5215016
E-mail adres van de persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: 
labshop@labshop.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

112 (Alarmnummer) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie 1272/2008/EG: 

Aan de indelingscriteria is niet voldaan. 
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2.2. Etiketteringselementen 

Volgens Verordening 1272/2008/EG (CLP) 

Gevarenpictogram und Signaalwoord: Niemand. 
Gevarenaanduiding: Niemand. 
Veiligheidsaanbeveling: Niemand. 

2.3. Andere gevaren 

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT en vPvB. De beschreven criteria in bijlage XIII 
van REACH (de PBT en vPvB eigenschappen) gelden niet voor anorganische stoffen. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Naam: Natriumhydrogeencarbonaat 

Concentratie [%]: ≥99 
CAS Nummer: 144-55-8
EG Nummer: 205-633-8
Catalogusnummer: - 
Classificatie 1272/2008/EG: - 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Inademing: Slachtoffer uit de gevarenzone halen, in een comfortabele halfliggende of 
zittende positie brengen en zorgen voor een rustige en warme omgeving. Indien nodig een 
arts ontbieden. 
Contact met de huid: Verontreinigde kleding uitdoen, onmiddellijk met veel water spoelen 
de huid met veel water en zeep reinigen. Indien nodig een arts raadplegen. 
Contact met de ogen: Eventuele contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk met lauwwarm, 
liefst stromend water spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Bij aanhoudende irritatie 
een oogarts raadplegen. Krachtige waterstroom vermijden, anders bestaat het risico dat 
het hoornvlies beschadigd wordt. 
Inslikken: Na inslikken geen braken teweegbrengen. De mond met water uitspoelen, 
vervolgens veel water laten drinken. Indien nodig een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Inademing: Het inademen van stof kan een lichte irritatie van het neus- en keelslijmvlies, 
keelpijn, hoesten en kortademigheid veroorzaken. 
Contact met de ogen: Kan lichte irritatie, tranen, branden en roodheid tot gevolg hebben. 
Contact met de huid: Kan lichte irritatie, roodheid, pijn of jeuk veroorzaken. 
Inslikken: Consumptie van grotere hoeveelheden kan braken, maagpijn en diarree tot 
gevolg hebben, in ernstige gevallen scheuren van de maagwand (vrijkomen van CO2). 
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4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling 

Breng de persoon weg uit de omgeving die door het product verontreinigd is. Raadpleeg in 
geval van gezondheidsproblemen uw arts of toxicologisch centrum. Toon de inforrmatie op 
het veiligheidsinformatieblad. Aan bewusteloze personen niets via de mond toedienen.  

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: Het blusmiddel aanpassen aan de in de omgeving aanwezige 
brand. 
Ongeschikte blusmiddelen: Geen krachtige waterstraal gebruiken. 

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

Stof is niet brandbaar. Bij brand ontstaan: koolmonoxide en kooldioxide. Men dient de 
inademing van verbrandingsproducten te vermijden, omdat deze gevaarlijk voor de 
gezondheid kunnen zijn. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Gasdichte, beschermende kleding en zuurstofapparatuur onafhankelijk van de 
omgevingslucht dragen. Verpakkingen die aan vuur of hoge temperaturen blootgesteld zijn, 
dient men met sproeiend water van een veilige afstand af te koelen en indien mogelijk te 
verwijderen uit het bedreigde gebied. Mechanisch verzamelen. De riolering, het 
oppervlaktewater en de grond beschermen voor de verontreiniging. Water na de brand 
behandelen als gevaarlijke verontreiniging en in aparte containers verzamelen. 

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

mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en 

noodprocedures 

Voor andere personen dan de hulpdiensten: Beperk de toegang van omstanders tot 
het gebied van het ongeluk totdat de verwijdering van het product voltooid is. Draag 
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Niet drinken, eten, roken. Zorgen voor een 
goede algehele en lokale ventilatie. Direct contact met de stof vermijden. Inademen van de 
stof vermijden. 
Voor de hulpdiensten: Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Niet drinken, 
eten, roken. Zorgen voor een goede algehele en lokale ventilatie. Direct contact met de stof 
vermijden. Inademen van de stof vermijden. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
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Rioolputten veilig stellen. Niet in de riolering, het oppervlakte- en grondwater en in de 
bodem terecht laten komen. In het geval van ernstige verontreiniging van elk element van 
de omgeving dient men de bevoegde administratieve en controle autoriteiten en 
reddingsorganisaties op de hoogte te stellen. De verbruikte verpakkingen afleveren aan de 
verwerkingsbedrijven die bevoegd zijn om deze te verwerken. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Rioolputten veilig stellen. De beschadigde verpakkingen beveiligen. Beschadigde 
verpakking in een vervangende verpakking opbergen. Gemorste stof mechanisch opnemen, 
zonder stof te laten opwervelen, in goed sluitende containers opbergen en voor 
verwijdering of hergebruik overdragen. Verontreinigd gebied met veel water reinigen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Afvalbehandeling - zie rubriek 13. Persoonlijke beschermingsmiddelen - zie rubriek 8. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

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

Tijdens gebruik niet eten, drinken, roken. Verontreinigde kleding uitdoen en wassen 
voordat de kleding opnieuw gedragen wordt. Het is aanbevolen voorzorgsmaatregelen te 
treffen zodat bij de hantering het contact met de huid en ogen vermeden kan worden. 
Geen stof inademen. Voor de pauze en voor het einde van de werktijd de handen wassen. 
De werkplek dient met een douche en oogspoelapparatuur uitgerust te zijn. Niet in de 
riolering, het oppervlakte- en grondwater en in de bodem terecht laten komen. 

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

producten 

In juist geëtiketteerde, goed afgesloten originele verpakking, in een droge, koele en goed 
geventileerde opslagruimte bewaren. Zorg voor geschikte ventilatie. Bewaren in droge, 
schone en overdekte ruimtes met een vochtigheidsgraad van 30 % tot 70 % (de stof kan 
klonteren), bij een temperatuur van niet hoger dan 35 °C, in gesloten containers. Vermijd 
contact met zuren, alkalimetalen. Individuele verpakkingen - zakken of big-bag 
verpakkingen dienen op pallets gestapeld te worden. Beschermen tegen vocht. Bij opslag 
en transport kan de stof zachte, licht brokkelige klonten vormen.  

7.3. Specifiek eindgebruik 

Aangegeven in subsectie 1.2. 
Volg de instructies op deze kaart. 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming 

8.1. Controleparameters 

Niet gespecificeerd. 

Wettelijke grondslag: Wettelijke voorschriften over de maximaal toelaatbare 
concentraties van schadelijke factoren in de werkomgeving. 
Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek - De Sociaal-Economische Raad. 
Arbeidsomstandighedenregeling Geldend van 01-10-2018. 

Bewakingsprocedures: Gebruik de in de Europese normen beschreven methodes. 

DNELchronisch 

Een DNELchronisch-waarde kan niet worden bepaald en de bepaling ervan is niet noodzakelijk, 
omdat er geen geloofwaardige testresultaten voor herhaalde doses (het kritieke NOAEL-
effect ervan dient normaal gezien voor de bepaling van DNEL) beschikbaar zijn. Op basis 
van de beoordeling van de fysiochemische, toxikinetische en fysiologische rol van 
natriumhydrogeencarbonaat is vastgesteld dat er geen testen uitgevoerd hoeven worden. 
DNELacuut

Een DNELacuut dient voor de stof bepaald te worden indien acute toxiciteit (die tot 
classificatie en etikettering leidt) dreigt. Natriumhydrogeencarbonaat is niet geclassificeerd. 
Bovendien lagen de tijdens de onderzoeken verkregen LD50 -waarden dichtbij of boven de 
hoogste vermeldingen. Om die reden wordt het bepalen van DNELacuut voor 
natriumhydrogeencarbonaat als niet noodzakelijk beschouwd. 

PNECwater

Vanwege de natuurlijke pH-waarde van wateren en de concentraties van 
hydrogeencarbonaat- en natriumionen (en hun fluctuaties in de tijd), die bij diverse 
ecologische watersystemen aanzienlijk verschillen, is het bepalen van PNECwater niet zinvol. 
PNECneerslag 

Er zijn geen toxiciteitsgegevens beschikbaar. Natriumhydrogeencarbonaat komt in de 
natuur voor in de vorm van natrium- en hydrogeencarbonaationen, wat inhoudt dat het aan 
vaste partikels niet geadsorbeerd wordt. Om die reden hoeft er geen PNECneerslag bepaald te 
worden. 
PNECbodem 

Er zijn geen toxiciteitstesten beschikbaar voor landorganismen. PNECbodem hoeft niet 
berekend te worden, omdat de blootstelling van bodemcomponenten niet waarschijnlijk is 
(natriumhydrogeencarbonaat komt in natuurlijke vorm in de bodem voor) en de toxiciteit 
voor organismes laag zou moeten zijn. 
PNEClucht 

Natriumhydrogeencarbonaat vertoont een verwaarloosbare dampdruk en daarom is het 
vrijkomen ervan in de atmosfeer niet te verwachten.Het bepalen van PNEClucht is daarom 
niet noodzakelijk. 
PNECzuiveringsinstallatie  

Vanwege de natuurlijke pH-waarde van wateren en de concentraties van 
hydrogeencarbonaat en natrium (en hun fluctuaties in de tijd), die bij diverse ecologische 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
In overeenstemming met de criteria van verordening nr. 1907/2006 

(REACH) zoals gewijzigd 

NATRIUMHYDROGEENCARBONAAT 

Datum: 18.07.2013 Herziening: 11.12.2018 Blz. 6 van 17 

Versie 6 

watersystemen aanzienlijk verschillen, is het bepalen van PNECzuiveringsinstallatie niet zinvol. De 
toxiciteit van natriumhydrogeencarbonaat voor micro-organismen is laag omdat de stof op 
natuurlijke wijze in water voorkomt. 
PNECorale secundaire vergiftiging

Omdat natriumhydrogeencarbonaat bij gewervelde dieren een belangrijke extracellulaire 
buffer is en zijn concentratie in het lichaam op natuurlijke wijze gereguleerd wordt, wordt 
aangenomen dat het niet nodig is de PNECorale secundaire vergiftiging-waarde te bepalen. 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1 Passende technische maatregelen 

De algemene voorschriften van de bedrijfsgezondheid zijn van toepassing. Geen 
overtreding van de normatieve concentraties van de gevaarlijke stoffen toelaten. Na het 
werk het hele lichaam en persoonlijke bescherming grondig wassen. Tijdens het werk niet 
eten, drinken en roken. Aan het einde van de werktijd de verontreinigde kleding uitdoen. 
Voor de pauzes de handen en het gezicht wassen. Het is aanbevolen voorzorgsmaatregelen 
te treffen zodat bij de hantering het contact met de huid en ogen vermeden kan worden. 
Geen stof inademen. Lokale ventilatie en algemene ruimteventilatie. Zorg ervoor dat een 
douche en oogspoelapparatuur aanwezig zijn. 

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Bescherming van de ogen/het gezicht: Bij industrieel gebruik goed aansluitende 
veiligheidsbril dragen, bijvoorbeeld van polycarbonaat (EN 166). 
Bescherming van de huid: In productieomstandigheden beschermende kleding van 
natuurlijke materialen (katoen) of synthetische vezels, handschoenen van nitril-, butyl-, of 
neopreenrubber, of pvc (dikte 0,5 mm, penetratietijd > 480 min) dragen (EN 374). 
Bescherming van de ademhalingswegen: Bij hoge stofconcentratie bescherming 
dragen voor de luchtwegen, inclusief een met witte verf en het symbool P gemarkeerd 
partikelfilter. 
Thermische gevaren: Niet noodzakelijk. 

De gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen aan de vereisten van de 
voorschriften betreffende beschermingsmiddelen te voldoen. De werkgever is verplicht om 
de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitgevoerde werken te bezorgen. 
Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging ervan. De 
beschermingsmiddelen moeten aan alle voorschriften voldoen. 

De concentratie van gevaarlijke stoffen in de arbeidsomgeving bewaken volgens de 
erkende onderzoeksmethodes. De manier, methode, aard en frequentie van het uitvoeren 
van onderzoeken en het meten van de voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in de 
arbeidsomgeving dienen aan de voorschriften over het onderzoeken en meten van de voor 
de gezondheid gevaarlijke stoffen in de arbeidsomgeving te voldoen. 

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling 
Niet toelaten dat het product naar de grondwater, riolering of aarde doorzakken. 
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen: Vaste vorm - wit (bij de eerste keuze licht 
crèmekleurige tint toelaatbaar), poeder of fijne 
kristallen 

Geur:  Reukloos 
Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing (de stof is reukloos) 
pH: 8,6 (5 % wateroplossing) bij 20 °C 
Smelt-/vriespunt: Het onderzoek is technisch niet uitvoerbaar (volgens 

punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening 
hoeft het onderzoek vanwege de eigenschappen van 
de stof niet te worden uitgevoerd). De ontbinding 
van natriumhydrogeencarbonaat begint onder de 
smelttemperatuur. Na het verhitten boven de 50 °C 
begint het zich in CO2 te ontbinden, tot het bij een 
temperatuur van 270 °C volledig ontbonden is. De 
smelttemperatuur kan daarom niet worden bepaald 

Beginkookpunt en kooktraject: Volgens bijlage VII van de REACH-verordening (punt 
7.3) hoeft er geen onderzoek uitgevoerd te worden 
omdat natriumhydrogeencarbonaat begint te 
ontbinden voordat het kookpunt wordt bereikt 

Vlampunt: Volgens bijlage VII van de REACH-verordening (punt 
7.9) hoeft er geen onderzoek uitgevoerd te worden 
omdat natriumhydrogeencarbonaat een mineraal is 

Verdampingssnelheid: Te verwaarlozen omdat natriumhydrogeencarbonaat 
een anorganisch zout is (de dampdruk is praktisch 
nihil) 

Ontvlambaarheid (vast, gas): De stof is niet brandbaar (testresultaten volgens 
"goede laboratoriumpraktijken") 

Bovenste/onderste 

ontvlambaarheids- of 

explosiegrenswaarden: 

Volgens bijlage VII van de REACH-verordening (punt 
7.11) hoeft er geen onderzoek uitgevoerd te worden 
omdat in het molecuul geen chemische groepen 
aanwezig zijn die met explosieve eigenschappen 
verbonden zouden zijn. Potentiële explosieve 
eigenschappen komen voort uit de aanwezigheid van 
enkele reactieve groepen in het molecuul en/of de 
zuurstofbalans. Met het oog op de structuur van de 
stof zijn er geen explosieve eigenschappen te 
verwachten 
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Dampspanning: Het onderzoek is technisch niet uitvoerbaar (volgens 
punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening 
hoeft er vanwege de eigenschappen van de stof 
geen dampdrukonderzoek te worden uitgevoerd: 
natriumhydrogeencarbonaat ontbindt tijdens 
verhitting. Natriumhydrogeencarbonaat is een 
anorganisch zout met een hoge smelttemperatuur 
en de dampdrukwaarde kan als verwaarloosbaar 
beschouwd worden) 

Dampdichtheid: Niet van toepassing (natriumhydrogeencarbonaat 
een anorganisch zout is) 

Relatieve dichtheid: Dichtheid: 2,21-2,23 g/cm3 bij 20 °C 
Oplosbaarheid: In water: 93,4 g/l bij 20 °C en bij pH = 8,4 (Notox 

B.V., 2010). Het is praktisch onoplosbaar in de
meeste organische oplosmiddelen

Verdelingscoëfficiënt 

n-octanol/water:

Niet van toepassing (natriumhydrogeencarbonaat
een anorganisch zout is)

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing (op basis van de bekende
chemische en fysische eigenschappen van de stof,
de chemische structuur en ervaring in het gebruik
kan men zeggen dat het geen pyrofore
eigenschappen heeft en bij contact met water niet
licht ontvlambaar is. Het buiten beschouwing laten
van overeenkomende onderzoeken wordt daarom als
gefundeerd beschouwd)

Ontledingstemperatuur: Na het verhitten boven de 50 °C begint het zich in
CO2 te ontbinden, tot het bij een temperatuur van
270 °C volledig ontbonden is

Viscositeit: Niet van toepassing – de stof heeft een vaste vorm
Ontploffingseigenschappen: Volgens bijlage VII van de REACH-verordening (punt

7.11) hoeft er geen onderzoek uitgevoerd te worden
omdat in het molecuul geen chemische groepen
aanwezig zijn die met explosieve eigenschappen
verbonden zouden zijn. Potentiële explosieve
eigenschappen komen voort uit de aanwezigheid van
enkele reactieve groepen in het molecuul en/of de
zuurstofbalans. Met het oog op de structuur van de
stof zijn er geen explosieve eigenschappen te
verwachten

Oxiderende eigenschappen: Volgens kolom 2 van bijlage VII van de REACH-
verordening hoeft het onderzoek niet te worden
uitgevoerd. Op basis van de chemische structuur en
in het kader van de chemische eigenschappen zijn er
geen oxidatie-eigenschappen te voorzien

9.2. Overige informatie 

Wateroplossingen werken op de meeste metalen sterk corroderend. 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Bij opslag en hantering volgens de voorschriften - geen reactiviteit. Hygroscopisch. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Bij normale gebruiks - en opslagomstandigheden is de stof stabiel. Hygroscopisch. Na het 
verhitten boven de 50 °C begint het zich in CO2 te ontbinden, tot het bij een temperatuur 
van 270 °C volledig ontbonden is. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Deze zijn niet bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Temperatuur van niet hoger dan 35 °C, vochtigheidsgraad beneden 30 % en boven 70 % 
(de stof kan klonteren). 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Zuren, alkalimetalen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Na het verhitten boven de 50 °C begint het zich in CO2 te ontbinden, tot het bij een 
temperatuur van 270 °C volledig ontbonden is. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit: 

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

LD50 (oraal, rat) 4000-7334 mg/kg lichaamsgewicht. De testen van LD50 toonden een lage 
orale toxiciteit voor ratten aan (de testen zijn uitgevoerd volgens "goede 
laboratoriumpraktijken"). De orale toxiciteit voor mensen is bekend uit de beschrijvingen 
van gevallen van onopzettelijk en opzettelijk inslikken door mensen. Het inslikken van 
maximaal 4 g/kg lichaamsgewicht dosis wordt als veilig beschouwd. 
Inhalatief: 

Het onderzoek naar de inhalatieve toxiciteit bij ratten toonde een lage potentiële toxiciteit 
aan - 4,74 mg/l. Zelfs bij het optreden van negatieve effecten waren deze slechts tijdelijk 
(volgens de "goede laboratoriumpraktijken"). 
Huid: 

Geen gegevens beschikbaar. 
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Op basis van deze resultaten hoeft natriumhydrogeencarbonaat volgens de Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 opgenomen informatie over de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels (CLP) niet volgens acute toxiciteit ingedeeld te worden. 

Huidcorrosie/-irritatie:  

In de volgens de OESO-richtlijn 404 en 405, evenals EPA OTS 798.4470 en OTS 798.4500 
(volgens "goede laboratoriumpraktijken") uitgevoerde onderzoeken had 
natriumhydrogeencarbonaat geen irriterend effect op de huid van de konijnen. Op basis 
van deze resultaten is er volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 opgenomen 
informatie over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) geen 
reden om natriumhydrogeencarbonaat als huidirriterend in te delen.  
De resultaten van het onderzoek naar irritatie-effecten tonen aan dat de stof niet bijtend 
kan zijn. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie: 

In de volgens de OESO-richtlijn 404 en 405, evenals EPA OTS 798.4470 en OTS 798.4500 
(volgens "goede laboratoriumpraktijken") uitgevoerde onderzoeken had 
natriumhydrogeencarbonaat geen irriterend effect op de ogen van de konijnen. Op basis 
van deze resultaten is er volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008 opgenomen 
informatie over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) geen 
reden om natriumhydrogeencarbonaat als oogirriterend in te delen. De resultaten van het 
onderzoek naar irritatie-effecten tonen aan dat de stof niet bijtend kan zijn. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: 
De sensibiliserende eigenschappen van natriumhydrogeencarbonaat worden op basis van 
de fysiologische rol van de in de oplossing aanwezige ionen, en op basis van het feit dat 
ondanks langdurige en brede toepassingen (bijv. in levensmiddelen, farmaceutische 
producten, cosmetica en wasmiddelen) er noch bij het hydrogeencarbonaat-, noch bij het 
natriumion gevallen van sensibilisatie zijn vastgesteld, niet behandeld. 

Mutageniteit in geslachtscellen: 
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Volgens 
rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening schijnen vanuit wetenschappelijk 
oogpunt geen onderzoeken meer nodig te zijn. Zoals aangegeven zijn er geen 
mutageniteitstesten uitgevoerd. Alle in de literatuur beschikbare onderzoeken waren 
negatief. Bovendien is natriumhydrogeencarbonaat natuurlijk aanwezig in de cellen, en de 
structuur toont niet aan dat het potentieel genotoxisch is. Nog belangrijker is het feit dat 
het een stof is die al aanwezig is in het weefsel, wat voor de in-vitro-testen bij 
genotoxiciteitsonderzoeken en voor het normaal functioneren van de cellen noodzakelijk is. 
De met gebruik van natriumhydrogeencarbonaat uitgevoerde in-vitro-onderzoeken hadden 
invloed op de celhomeostase. 

Carcinogeniteit: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. In een 
onderzoek bij ratten (mannetjes) van de soort Fischer 344, die blootgesteld werden aan 
zuur natriumcarbonaat, werd geen carcinogeen effect vastgesteld. Het carcinogene effect 
van natriumhydrogeencarbonaat is niet bewezen. 
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Giftigheid voor de voortplanting: 

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar over de schadelijke gevolgen voor de voortplanting. Op basis van de 
fysiologische rol van natrium- en bicarbonaationen is een schadelijk effect op de 
voortplanting van zoogdieren niet te verwachten. Het uitvoeren van aanvullende 
onderzoeken wordt niet als noodzakelijk beschouwd. Natriumhydrogeencarbonaat had geen 
effect op de ontwikkeling na orale inname van de volgende doses: 580 mg/kg (muizen), 
340 mg/kg (ratten) en 330 mg/kg (konijnen). Bovendien bereikt de stof normaal gezien de 
foetus niet, omdat de blootstelling ten opzichte van natriumhydrogeencarbonaat relatief 
laag is. 

STOT bij eenmalige blootstelling:  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. 

STOT bij herhaalde blootstelling:  

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Adequaat herhaalde dosis toxiciteitsstudies zijn niet beschikbaar en dus een NOAEL of 
LOAEL is nog niet vastgesteld. Geen van de herhaalde toediening werden uitgevoerd in de 
rat, de soort aanbevolen en de relevantie van de resultaten voor de mens is beperkt door 
de wijze waarop de onderzoeken werden uitgevoerd. In de mens is er een lange 
geschiedenis van natriumbicarbonaat gebruik als een antacidum doses tot 4 g zonder 
nadelige effecten van langdurig gebruik, hoewel het wordt niet aan hoge doses zuiver 
natriumbicarbonaat plaats van antacida gebruikt (Gosselin, 1976 McEvoy, 1994).
Natriumbicarbonaat is al erkend als 'GRAS' in voedsel met geen andere beperking dan de 
huidige good manufacturing practice (FDA, 1983). 
Bovendien natriumbicarbonaat is een belangrijk extracellulair buffer in vertebraten en 
wordt daarom gemakkelijk in het lichaam geregeld. Daarom is aanvullende tests voor 
toxiciteit bij herhaalde toediening niet nodig geacht. Verder natriumbicarbonaat wordt 
gebruikt als additief voor levensmiddelen en ook als voedermiddel in de EU, die bevestigt 
dat de stof een lage toxiciteit bij herhaalde toediening. Het Gemengd Comite van 
deskundigen FAO / WHO op Additieven voor levensmiddelen achtte het niet nodig om een 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor het levensmiddelenadditief natriumbicarbonaat 
(JECFA, 1965) ontlenen. 

Gevaar bij inademing:  

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

Effecten op de gezondheid bij lokale blootstelling: 

Inademing: Het inademen van stof kan een lichte irritatie van het neus- en keelslijmvlies, 
keelpijn, hoesten en kortademigheid veroorzaken. 
Contact met de ogen: Kan lichte irritatie, tranen, branden en roodheid tot gevolg hebben. 
Contact met de huid: Kan lichte irritatie, roodheid, pijn of jeuk veroorzaken. 
Inslikken: Consumptie van grotere hoeveelheden kan braken, maagpijn en diarree tot 
gevolg hebben, in ernstige gevallen scheuren van de maagwand (vrijkomen van CO2). 
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Waterbezwaarlijkheid: 11 
Saneringsinspanning: B 

Gebaseerd op: Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016, Methode ter bepaling van 
de benodigde saneringsinspanning bij lozingen op basis van stofeigenschappen Bijstra, Dju 
(WVL), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 16 maart 2016. 

De laagste L (E)C50 = > 100 mg/l (48 h EC50 = 4100 mg/l voor ongewervelden (Daphnia 

magna)), en de laagste waarde voor chronische toxiciteit = > 0,1 mg/l (21 dagen NOEC = 
> 576 mg/l voor ongewervelden (Daphnia magna)). Natriumhydrogeencarbonaat - aan de
indelingscriteria is niet voldaan er volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Acute toxiciteit voor vissen: 

LC50 (Lepomis macrochirus) 7100 mg/l/96 h (Machado, M.W., 1993b) 
NOEC 5200 mg/l (Machado, M.W., 1993b) 

Verlengde toxiciteit voor vissen: 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden. Zowel natrium- als carbonaationen komen in de natuur voor en hun 
concentraties in oppervlaktewater hangen van veel factoren af, zoals geologische 
parameters, weersomstandigheden en menselijke activiteit. 

Acute toxiciteit voor ongewervelden waterdieren: 

LC50 (Daphnia magna) 4100 mg/l/48 h (Putt, A.E., 1993) 

Verlengde toxiciteit voor ongewervelden waterdieren: 

NOEC (Daphnia magna) > 576 mg/l/21 dagen (Leblanc en Surprenant, 1984) 

Algen en andere waterplanten: 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden. In water treedt natriumhydrogeencarbonaat gedissocieerd op. Zowel 
natrium- als hydrogeencarbonaationen komen in de natuur voor en hun concentraties in 
oppervlaktewater hangen van veel factoren af, zoals geologische parameters, 
weersomstandigheden en menselijke activiteit. Bovendien zijn hydrogeencarbonaat- en 
natriumionen noodzakelijk voor de algengroei. 

Toxiciteit voor vogels: 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden. 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Natriumhydrogeencarbonaat is een mineraal dat niet oxideert of door micro-organismen 
biodegradeerbaar is. 
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In water wordt natriumhydrogeencarbonaat gedissocieerd in natrium- en bicarbonaationen. 
In een wateroplossing zijn de bicarbonaationen in chemisch evenwicht: 
HCO3

- 
↔ CO3

2- + H+    pKa = 10,33
CO2 + H2O ↔ HCO3

- + H+   pKa = 6,35
Slechts een klein deel van het opgeloste CO2 is als HCO3

- aanwezig, het grootste gedeelte
komt voor als CO2. Het CO2 aandeel in water blijft in evenwicht met de partikeldruk van 
CO2 in de atmosfeer. Het evenwicht tussen CO2 / HCO3

-/ CO3
2- fungeert als buffer voor de

pH-waarde van drinkwater. 

Afbreekbaarheid 

Hydrolyse: 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden, omdat natriumhydrogeencarbonaat in water gedissocieerd optreedt. 
Biologische afbreekbaarheid: 

Volgens punt 2 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeven er geen onderzoeken 
naar de biologische afbreekbaarheid, geen simulatietesten van de totale afbreekbaarheid in 
oppervlaktewater resp. geen simulatietesten in neerslag en bodem uitgevoerd te worden 
als het om een anorganische stof gaat. 

12.3. Bioaccumulatie 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden, omdat natriumhydrogeencarbonaat in de natuur voorkomt in 
gedissocieerde vorm, wat inhoudt dat het zich in levende weefsels niet opeen zal hopen. 
Octanol/waterverdelingcoëfficiënt (Kow): Niet van toepassing (natriumhydrogeencarbonaat 
is een anorganisch zout). 
Bioconcentratiefactor (BCF): Niet van toepassing (natriumhydrogeencarbonaat is een 
anorganisch zout). 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Volgens rubriek 1 van bijlage XI van de REACH-verordening hoeft er geen onderzoek 
uitgevoerd te worden, omdat natriumhydrogeencarbonaat in de natuur in de vorm van 
ionen voorkomt, wat inhoudt dat het niet geadsorbeerd wordt. 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

De in bijlage XIII (PBT- en vPvB-eigenschappen) beschreven criteria zijn niet van 
toepassing op mineralen. 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen gegevens beschikbaar. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

De afval volgens de nationale/internationale voorschriften verwijderen. 
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Communautaire wetgeving: 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen zoals gewijzigd. 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlament en de Raad van 20 december 1994 
betreffende verpakking en verpakkingsafval zoals gewijzigd. 

Methode van productverwijdering: Niet in het milieu brengen. Gemorst product in 
containers verzamelen. Hergebruiken of in correct geëtiketteerde containers aan een 
erkend verwerkingsbedrijf doorgeven. 
Methode van verpakkingsverwijdering: Het product en verpakkingen als afval 
behandelen; aan een erkend verwerkingsbedrijf doorgeven. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1. VN-nummer 

Niet van toepassing. 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing. 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Niet van toepassing. 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing. 

14.5. Milieugevaren 

Volgens criteria in de VN-modelvoorschriften vormt de stof geen risico voor het milieu. 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Niet van toepassing. 

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

Niet van toepassing. 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving 

voor de stof of het mengsel 

- Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap
voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94
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van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie zoals gewijzigd. 
- 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
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd.
- Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Een rapport over de chemische veiligheid van de stof is uitgewerkt. Voldoet niet aan de 
classificatiecriteria. 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

DNEL - Afgeleide dosis zonder effect. 
LC50 - Letale concentratie 50 %. 
LD50 - Letale dosis 50 %. 
NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten. 
OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 
PNEC - Voorspelde concentratie zonder effect. 

Bronnen van de kerngegevens: 

Veiligheidsinformatieblad van 10 november 2011 (actualisatie). 
Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek - De Sociaal-Economische Raad. 

Opleidingsadvies: Lees het veiligheidsinformatieblad voor het gebruik door. 

Opgelet: Het onderhavige veiligheidsinformatieblad wordt rechtstreeks aan de gebruiker 
doorgegeven zonder waarborg of garantie inzake de volledigheid of detaillering met 
betrekking tot alle informatie of aanbevelingen die het bevat. De informatie van dit blad 
vertegenwoordigt de huidige stand van onze kennis. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die voor het naleven 
van alle vereisten van het nationale recht nodig zijn en is verantwoordelijk voor het 
bepalen van de productbestemming voor concrete doeleinden. Het veiligheidsinformatieblad 
kan niet als de garantie van de producteigenschappen beschouwd worden. 

Deze informatie vertegenwoordigt de huidige stand van onze kennis en kan enkel als 
productbeschrijving met betrekking tot de gezondheids-, veiligheids- en 
milieubeschermingsvoorschriften geïnterpreteerd worden. 




