Baser och neutralisation
Baser är inte lika vanliga som syror varken i
naturen eller hos livsmedel. Baser kan lösa
upp fetter och vissa proteiner så därför är rengöringsmedel ofta basiska t.ex. tvål, tvättmedel och maskindiskmedel. Baser känns lite
hala om du har lite mellan fingrarna.

Neutralisation
Om en syra blandas med en bas så kommer vätejonen och hydroxidjonen att reagera med varandra och bilda vatten. En farlig syra kan blandas med en farlig bas och resultatet blir en ofarlig neutral lösning.

Starka baser:

Syra + Bas —> Vatten + Salt.
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HCl + NaOH —-> H20 +NaCl (koksalt)
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