
 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

SODYUM TİYOSÜLFAT 

GBF NO : 200-010  

TARİH : EYLÜL  -2002                   CAS NO: 10102-17-7 
 

1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 
 

Ürün adı : Sodyum tiyosülfat , pentahidrat  
Formülü : Na2S2O3 – 5 H2O 
  
  

 

2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ 
 

Maddenin kimyasal adı : Sodyumtiyosülfat pentahidrat, Na2S2O3 – 5 H2O 
Sinonimleri : Hiposülfit 

   Hipo 
Tiyosülfirik asit disodyum tuzu, pentahidrat 

Sınıflama & Sembol                        : --- 
 

3-) TEHLİKE TANIMI 
 

En önemli tehlikeleri : Zararsızdır  
Spesifik tehlikeleri : Deri ile temasında zararlı bir etkisi yoktur.   
 

4-) İLK YARDIM 
 

Teneffüs edilirse : Eğer rahatsızlık belirtisi varsa hastayı açık havaya 
çıkarın.  

Deri ile temas ederse : Sabun ve bol suyla yıkayın. 
Gözle temas ederse : Etkiye maruz kalan gözü derhal akan suyla 15 dakika 

göz kapaklarını açık tutarak yıkayın. Doktor çağırın.   
Yutulursa : Bilinci yerindeyse derhal 2 bardak su vererek ve 

boğaza parmağınızı sokarak kusturun. Derhal 
doktora başvurun. Bilinci yerinde olmayan hastaya 
ağızdan hiç bir şey vermeyin.   

 

5-) YANGINLA MÜCADELE 
 

Uygun yangın söndürme maddesi : Su spreyi 
Kullanılmaması gereken yangın 
söndürücüler 

 
: -- 

Spesifik tehlikeleri   : Sodyumtiyosülfat yanıcı değildir.   
Spesifik metodlar : --   
Yangınla mücadelede gerekli 
koruyucu teçhizat 

: Bu madde yangına maruz kaldığında tüm yüz ve 
gözüde koruyan koruyucu giysi ve NIOSH onaylı 
solunum cihazı kullanın.    
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6-) KAZA SONUCU DÖKÜLME; SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER 
 

Kişisel önlemler : Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. Gözlerle teması 
halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktor çağırın.   

Çevresel önlemler : Nötralize veya okside edilmiş atığı ilgili deşarj 
parametrelerini karşılayacak şekilde bertaraf edin.  

 

7-) KULLANMA VE DEPOLAMA 
 

Kullanma : Göz, deri ve elbiselerle temasından sakının. Tozlarını ve 
zerreciklerini solumaktan kaçının. İyi bir personel hijyeni ve 
çalışma ortamı sağlayın. Isıdan, sudan, buzdan ve asitlerden 
uzak tutunuz. Koruyucu başlık ve kimyasal koruyucu gözlük 
kullanın. Kontak lens kullanmayın. Kuru maddeyi kullanırken 
pamuk eldiven uzun kollu gömlek ve pantalondan oluşan  iş 
elbisesi giyin.Çözeltisiyle temas halinde koruyucu eldiven 
elbise ve bot giyin.  

Teknik önlemler : Tozlu ve zerreciklerin bulunduğu ortamda lokal havalandırma 
gereklidir.Görünür belirti olmadan TLV değeri aşılabilir. 
Havalandırması olmayan yerlerde kullanılmamalıdır.   

Depolama : Su ve oksitleyici maddelerin bulunmadığı ,  serin , kuru ve iyi 
havalandırılmış yerlerde stoklayın. (Kuru ortam ürünün 
kekleşmesini önler.)  

Ambalaj malzemesi : Polietilen ve polipropilen torba  
Diğer önlemler : Ambalajları kullanılmadıklarında kapalı tutun.Her zaman tehlike 

uyarılarına riayet edin ve boş kapları doluymuş gibi kullanın.   
 

8-) MARUZ KALMA / KİŞİSEL KORUNMA 

Mühendislik önlemleri : Söz konusu değil 
Hijyen önlemleri : Söz konusu değil 
Maruz kalma limitleri : Şiddetli ve ani maruz kalma :  Sodyumtiyosülfatın 

bağırsaklardan emilmesi güç olduğundan dokuda 
osmotik şişmeye neden olur.İnsanlar için olası 
öldürücü doz 0,5-5,0 mg/kg.’dır. 

  Sürekli maruz kalma : Pentahidratın 300 
mg./kg.miktarına 7 gün süre ile maruz kalma 
morarma ile sonuçlanır. Sodyumtiyosülfatın gıda 
katkısı olarak kullanılmasına müsaade edilmiştir. 
Muhtemel etkileri gıda ambalajlarında belirtilmiştir. 

Kişisel koruyucu ekipman : 
- Solunum sisteminin 
korunması 

: Taze hava ile beslenen solunum cihazı 

- Ellerin korunması : Lastik veya  PVC eldiven 
- Gözlerin korunması : Gözlük veya emniyet gözlüğü  
- Deri ve vücudun korunması : Lastik kaplı elbise 
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9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Molekül ağırlığı : 248,19 
Fiziksel görünüşü : Monoklinik, renksiz kristal 
Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuz 
Kaynama noktası : Söz konusu değil 
pH ( % 60 çözelti, 20°C) : 6,5 – 9,5 
Yoğunluk : 1,685 kg/dm3 
Parçalanma sıcaklığı : > 48  °C 
Suda çözünürlük : 79 g/100 ml. Su 4 °C, (39 oC) 
 

10-) STABİLİTE VE REAKTİVİTE 

Stabilite : 48 °C’nin altındaki sıcaklıklarda stabil 
Reaktivite : Güçlü elektrolit özelliğe sahiptir. Sulu çözeltileri nötral 

veya asidik ortamlarda sodyum sülfit ve kükürt 
vererek yavaş yavaş bozunur.    

Kaçınılması gereken durumlar : 48 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bozunma söz 
konusudur.   

Temas etmemesi gereken 
maddeler 

: Oksitleyiciler , asitler, sodyum nitrat 
 

Tehlikeli bozunma ürünleri : Kükürt oksitleri, Sodyum / Sodyum oksitler  
 

11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ 

Akut toksisite : Bu konu ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. 

Soluma : Üst solunum sisteminin tahrişine neden olabilir.   
Deri ile temas : Deri ile teması zararlı değildir. Ancak çözeltileri ile 

temas tahrişe neden olabilir. 
Göz ile temas : Toz veya sıvı zerrecikleri tahriş edici veya gzöleri 

yakıcı olabilir. Çözeltileri tahriş edici ve yakıcıdır.   
Yutma : Mide ve bağırsak bölgesinde tahriş edici olabilir. 

Fazla miktar ishale neden olur.   
Kronik toksisite : Düşük toksisite etkisi vardır. Ağız yoluyla günlük 12 

gr.’a kadar olan Na2S2O3.5H2O miktarı hastalık etkisi 
göstermez. 

Kanserojenite : Bu madde, Amerikan ulusal toksikoloji programı 
uluslararası kanser araştırma ajansı veya işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönetimince kansejoren olarak 
nitelendirilmemiştir   
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12-) EKOLOJİK BİLGİLER 

Ekotoksisite etkileri : -- 
- Akut balık toksisitesi : Veri yoktur. 
İlave bilgiler : Bir ön işleme tabi tutulmadan atık su sistemine 

verilmemelidir. Biyolojik saflaştırma tesislerinde 
oksijen tüketimine neden olabilir. 

 

13-)DOĞADA UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME) 
 

İlave bilgiler : Yerel ve merkezi çevre yönetmeliklerine göre bertaraf 
edin.   

 

14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER 
 

UN NO : ---- 
IMDG  
      Sınıf : ---- 
       Uygun nakliye adı : Sodyumtiyosülfat 
AMBALAJ GURUBU : -- 
 

15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 
 

EINECS-NO : -- 
Semboller : Na2S2O3 
 :  -- 

 : -- 
İlave bilgiler : --  
 

16-) DİĞER BİLGİLER 
 

Düzenlemeler : -- 
Uyarı : -- 
Tarihçe : -- 
İlk yayın tarihi : Şubat 1996 
Önceki yayın tarihi : Eylül 1998 
Versiyon : 2 
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. 


