
 

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

SODYUM HİPOKLORİT 

GBF NO : 200-003  

TARİH : EYLÜL  98                                                CAS NO: 7681 - 529-9 
 

1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 
 

Ürün adı : Sodyum hipoklorit 
Formül  : NaOCl 
  
  
 

2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ  
 

Maddenin kimyasal adı : Sodyum hipoklorit (NaOCl) 
Sinonimleri : Hipo, Ağartıcı, Javel suyu, temizlik maddesi 
Sınıf & Sembol  : Sınıf - E, sınıf D.2B: 
 

3-) TEHLİKE TANIMI 
 

En önemli tehkikesi 
Spesifik tehlikeleri               

: -- 
: Alevlenebilirlik: Yanıcı değildir. Yangın söndürülünce kapları 

maksimum mesafeden suyla soğutun.  
   Parlama noktası ve tayin yöntemi söz konusu değil 
   Üst ve Alt alevlenme limiti : Yanıcı değildir. 
   Otomatik yanma noktası :Yok 

 

4-) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
 

Teneffüs edilirse : Hastayı açık havaya çıkarın. Solunumu ve kalp atışlarını 
kontrol edin. Nefes almıyorsa suni teneffüs yaptırın. 
Güçlükle soluyorsa oksijen verin. Derhal doktor çağırın.    

Cilde temas ederse : Mümkün oldukça çabuk kirlenen alanı ılık ve nazik akan 
suyla en az 15 dakika yıkayın. Kirlenen elbise ve 
ayakkabıları akan su altında çıkarın. Doktor çağırın. 

Gözle temas ederse : Derhal kirlenen gözü göz kapağını açık tutarak, ılık ve nazik 
akan suyla en az 20 dakika yıkayın. Temiz göze kirli suların 
gelmemesine dikkat edin. Doktor çağırın.  

Yutulursa : Kusturmayın. Bilinç yerinde değilse ağızdan hiçbirşey 
vermeyin. Solunumu ve kalp atışlarını kontrol edin.      Nefes 
almıyorsa eğitilmiş personel tarafından suni teneffüs 
yaptırılmalıdır. Kalp atışları yoksa kalp masajı yapın. Bilinci 
yerindeyse derhal bir fincan (250-300 ml) su içirin. Her 10 
dakikada 1 fincan su içirin. Kendiliğinden kusarsa ağzı 
yıkayın ve su vermeye devam edin. Hemen doktor çağırın.    



 

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

SODYUM HİPOKLORİT 

GBF NO : 200-003  

TARİH : EYLÜL  98                                                 CAS NO: 7681 - 529-9 
 

5-) YANGINLA MÜCADELE 
 

Uygun yangın söndürme 
maddesi 

: Küçük yangınlar- Kuru kimyasallar veya CO2.  
   Büyük yangınlar- Su, sis veya köpük.  

Kullanılmaması gereken yangın 
söndürücüler 

 
: Kapların içerisine su girmesini önleyin. Risk yoksa 

kapları yangın alanından uzaklaştırın.    
Spesifik tehlikeleri : Sodyum hipoklorit yanıcı değildir ancak asidik 

Ortamda, ısı ve ışık etkisiyle bozunur. Kaplarda 
basınç varsa ısıtıldığında yada asit gazları ile 
temasında infilak edebilir. Yükseltgen organik 
maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli 
reaksiyonlara girer 

Spesifik met odlar : -- 
Yangınla mücadelede koruyucu 
teçhizat 

: Onaylı kanister tipi klor maskesi, sızdırmaz kimyasal 
gözlük, lastik yada PVC eldiven botlar ve önlük   

 

6-) KAZA SONUCU DÖKÜLME; SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER 
 

Kişisel önlemler : Yeterli koroyucu elbise giyinin.. 
Çevresel önlemler : Temizlik tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. 

Yangın varsa söndürün veya tüm ateşleme kaynaklarını 
uzaklaştırın ve alanı havalandırın.  Kimyasal maddelerin su 
kanallarına ve atık kanallarına girmesini engelleyin. Fazla 
miktarda döküldüğünde daha sonra bertaraf etmek yada geri 
kazanmak için dökülen yerin çevresini toprakla çevirin. Az 
miktarda döküldüğünde bol miktarda suyla yıkayın. Asla 
yanıcı maddelerle örneğin talaş gibi absorbe etmeyin.  

 

7-)KULLANMA VE DEPOLAMA 
 

Kullanma : Gözle, ciltle ve elbise ile temasından sakının. Asitlerden uzak 
tutun. Baret ve kimyasal emniyet gözlüğü giyiniz.  Maddeyi 
kullanmak için lastik veya PVC eldiven ve ful iş elbisesi giyin.  

Teknik önlemler : -- 
Depolama : Kuru, soğuk yerlerde günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta 

depolayın. Havalandımalı kaplar kullanılmalıdır. Depolama 
sıcaklığını 29 °C’ın altında tutun. Sodyum hipokloritin sınırlı 
raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak  olanaksızdır. 

Ambalaj malzemesi : PVC, PTFE 
Diğer önlemler : -- 
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8-)MARUZ KALMA/ KİŞİSEL KORUNMA 
 

Mühendislik önlemleri : İyi bir havalandırma önerilmesine karşın sodyum 
hipokloritin dökülmesi sonucu yada asidik şartlarda 
parçalanması durumu dışında özel havalandırma 
gerekmez.   

Hijyen önlemleri : Söz konusu değil 
Maruz kalma limitleri : Söz konusu değil 
Kişisel koruyucu ekipman : 
- Solunum sistemi : Klor için kullanılan kanister tipi maske 
- Ellerin korunması : Lastik yada PVC eldiven 
- Gözlerin korunması : Sızdırmaz kimyasal gözlük 
- Deri ve vücudun 
korunması 

: Lastik kaplı elbise ve önlük 

 

9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 

Molekül ağırlığı : 74.45 
Fiziksel görünüş : Temiz yeşilimsi sarı, sulu çözeltisinde kuvvetli klor kokusu   
Renk : Yeşilimsi sarı 
Koku : Kuvvetli klor kokusu 
Kaynama noktası : %15 lik çözelti için 110°C. 40°C’da yavaşca NaCl, NaClO3 

ve O2 oluşturarak bozunur.  
pH  : >12 
Buhar yoğunluğu : Mevcut değil 
Bozunma sıcaklığı : > 40°C 
Suda çözünürlük : 26 gr. / 100 gram (  0 0C’da , NaOCl olarak )  
 

10-) STABİLİTE VE REAKTİVİTE 
 

Stabilite : 40°C’ın üstündeki sıcaklıklarda, gün ışığında ve asitlerle 
teması halinde stabil değildir.   

Reaktivite : Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, manganez ve demirle 
reaksiyona girer.   

Kaçınılması gereken 
durumlar 

: Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan 
klor açığa çıkmasına neden olur.   

Temas etmemesi gereken 
maddeler 

: Asitler, nikel, bakır,kalay, manganez ve demir.   

Tehlikeli bozunma ürünleri : Asitlerle reaksiyonunda klor. Nikel, bakır, kalay, manganez 
ve demirle reaksiyonunda oksijen. Yüksek sıcaklıkta 
sodyum klorat ve sodyum klorür.   
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11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ 
 

Akut toksisite :  LD50 :(Oral, kobaylar)12 mg/kg 
Soluma : Burun ve boğazda öksürüğe , solunum zorluğuna ve 

solunum yollarında şişliğe neden olarak tahriş eder.   
Deri ile temas : Su toplanması ve yara ile birlikte ciddi cilt tahribatına neden 

olur.   
Gözle temas : Gözün yumuşak dokularında ciddi tahribata neden olur. Ciddi 

göz hasarlarına yol açar.   
Yutma : Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, 

kusma, nefes almada sıklık, şoka yol açar. Şiddetli kas 
spazmı, koma yada ölüme yol açar.   

Kronik toksisite : Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda 
kalıcı tahrişler meydana gelir.   

Kansorejenite : Bu madde, Amerikan ulusal toksikoloji programı uluslararası 
kanser araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği 
yönetimince kanserojen olarak nitelendirilmemiştir   

 

12-) EKOLOJİK BİLGİLER 
 

Ekotoksisite etkileri : -- 
- Akut balık toksisite : LC50 : Mevcut değil. 
İlave bilgi : Ürün ön arıtma yapılmadan atık su akımlarına asla 

verilmemelidir.  
 

13-)DOĞADA UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME) 
 

İlave bilgi : Bertaraf prosedürüne uymak için işle ilgili merkezi ve yerel 
otoritelerin önerilerini sorun. Reaksiyona girmesinde sakınca 
bulunan maddeler içeren atıklara karışmaması için dikkat 
edin. Sodyum sülfit gibi indirgen bir madde ile muameleden 
sonra (klor kalıntısı olmadığından emin olun) kostik 
çözeltisini hidroklorik asitle nötralize edin.   

 

14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER 
 

UN NO : 1791 
ADR/RID NO : 8 - (9.2) 
       Uygun nakliye adı : %5den fazla %16 dan az aktif klor içeren hipoklorit çözeltileri  
AMBALAJ GRUBU : III 
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15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 
 

EINECS-NO : -- 
Semboller : NaOCl 
R-cümlecikleri :  

R-31 : Asitlerle temasta zehirli gaz çıkarır. 
R-34 : Yanıklara neden olur. 

S-cümlecikleri :  
S-2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

   S-28 : Deri ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. 
İlave bilgi : -- 
 

16-) DİĞER BİLGİLER 
 

Düzenlemeler : -- 
Uyarı : -- 
Tarihçe : -- 
İlk yayın tarihi : Aralık 1995 
Önceki yayın tarihi : Şubat  1996 
Versiyon : 3 
Yazan : Inorganik Tesisler Fabrika Müdürlüğü 

 
 
Burada verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü 
bilgilerimize dayanır ve maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan 
kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi sorumluluklarına göre dikkate 
alınmalıdır. 
 


