
 

 

KOROSIF 

Suatu zat dikatakan korosif bila zat tersebut menyatu dengan zat lainnya maka akan 
menimbulkan efek negatif yang bersifat merusak. Misalkan, apabila sebuah zat mengenai 
tangan akan membuat tangan melepuh, maka zat itu bisa disebut korosif. Korosif sendiri 
berasal dari bahasa Latin “corrodere” yang artinya menggerogoti. Jadi nama tersebut sesuai 
dengan sifat zat korosif yang menggerogoti atau menghancurkan material yang bersentuhan 
dengan zat tersebut. Zat bersifat korosif umumnya tidak mudah terbakar, tetapi apabila 
bertemu dengan zat lain seperti air dan udara akan menimbulkan efek panas.  

Contoh dari korosif yang sering kita temui sehari-hari adalah logam yang berkarat. 
Karatnya sebuah logam dikarenakan adanya reaksi kimia antara logam dan zat lain yang 
bersifat korosif. Tetapi logam membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berkarat. 
Senyawan yang bersifat asam pada umumnya memiliki sifat korosif, misalnya saja Asam 
Sulfat dan Natrium Hidroksida atau biasa dikenal soda api. 

Pernahkan kalian membeli sabun alami atau nama kerennya sabun handmade? Sabun 
produksi sendiri yang memiliki warna unik, terbuat dari berbagai bahan alami dan sangat 
booming di sosial media itu memiliki bahan dasar Natrium Hidroksida atau soda api. Ya, 
soda api yang bersifat korosif. Padahal, apabila tangan kita terkena percikan soda api maka 
dapat dipastikan tangan kita akan melepuh. Seram? Jangan khawatir, kita bisa 
menghindarinya dengan memakai sarung tangan tebal dan kacamata. Sabun handmade tetap 
bisa dibuat bila menggunakan property yang lengkap dan aman. 

Sedangkan asam sulfat yang sering kita ketahui adalah air aki. Tetapi air aki tidak 
100% memiliki kandungan asam sulfat, melainkan hanya sekitar 30% saja. Namun jangan 
salah, walaupun kandungannya sedikit, apabila tangan kita terkena air aki bisa-bisa tangan 
kita gatal. Dengan kandungan sedikit saja bisa menimbulkan efek gatal, bagaimana dengan 
kandungan 100%? Yang pasti kita harus berhati-hati dalam menggunakan zat bersifat korosif. 
Untuk pencegahan, selain menggunakan sarung tangan dan kacamata, kita harus 
menggunakan zat bersifat korosif tadi dengan takaran yang benar serta selalu melakukan 
pengawasan secara teratur. 

 

 


