SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą
Pildymo data:
Paskutinio peržiūrėjimo
AGROPLUS SUPER KS TRĄŠŲ
data:
MIŠINYS
Leidimo Nr.

2021-03-03
2021-03-03
1

1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
Produkto identifikatorius

Agroplus Super KS trąšų mišinys

Medžiagos/ mišinio nustatyti
naudojimo būdai ir
nerekomenduojami naudojimo
būdai

Naudojimo sektorius:
SU1 Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė
SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba ruošimas pramonės
gamybos vietose
Produkto kategorija:
PC12 Trąšos
PC19 Tarpinės cheminės medžiagos

Tiekėjas/ gamintojas

UAB „Agrokoncernas“, Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r., Lietuva,
tel.: +370 37 490490, el. p: info@agrokoncernas.lt, www.agrokoncernas.lt

Už saugos duomenų lapą atsakingo info@agrokoncernas.lt
asmens el. pašto adresas
Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g.
29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas:
info@tox.lt
Bendrasis pagalbos telefonas 112

2. GALIMI PAVOJAI
Medžiagos/
mišinio
klasifikavimas
ir ženklinimo
elementai

Signalinis žodis: Netaikoma

Kiti pavojai

Medžiaga/mišinys neatitinka PBT ar vPvB klasifikavimo kriterijų; saugos duomenų lapo sudarymo
metu medžiagos nėra įtrauktos į Kandidatinių medžiagų SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių
medžiagų) sąrašą.

Pavojingumo klasė: Netaikoma
Pavojingumo frazės: Netaikoma
Atsargumo frazės: Netaikoma

3. SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Medžiagos/ mišinio aprašymas

Tirpalas, mišinys, kurios sudėtyje nėra pavojingų medžiagų pagal reglamentą
(EB) Nr. 1272/2006.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Pirmosios pagalbos informacija

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga/ mišiniu, būtina kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

Įkvėpus

Išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Atsiradus nusiskundimams
konsultuotis pas gydytoją.

Per sąlytį su oda

Produktas nedirgina odos.
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Per sąlytį su akimis

Atmerktas akis plauti kelias minutes tekančiu vandeniu.

Prarijus

Pašalinti produkto likučius iš burnos, praskalauti burną vandeniu, duoti gerti
iki 500 ml vandens. Atsiradus nusiskundimams konsultuotis pas gydytoją.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):
Netaikoma.
Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:
Netaikoma.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Mišinys yra nedegus. Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos
įvertinat aplink esančių sąlygų.

Gesinimo priemonės
Specialūs
medžiagos/
keliami pavojai

mišinio Gaisro metu išsiskiria sieros dioksidas (SO2).
Gaisro metu dėvėti kvėpavimo sistemos apsaugos priemones.

Patarimai gaisrininkams

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
Asmens atsargumo priemonės, Netaikoma.
apsaugos priemonės ir skubios
pagalbos procedūros
Ekologinės atsargumo priemonės

Išsipylusią priemonę draudžiama išpilti į vietinę ar lietaus kanalizaciją,
paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

Izoliavimo ir valymo procedūros/ Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgštinis
rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
priemonės
Nuoroda į kitus skirsnius

Produktas neišskiria pavojingų medžiagų. Žiūrėti į 7, 8 ir 13 skirsnius.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Su saugiu tvarkymu susijusios Specialių priemonių nereikalaujama.
atsargumo priemonės
Saugaus sandėliavimo sąlygos, Specialių reikalavimų nėra sandėliavimo patalpoms. Nelaikyti kartu su
rūgštimis. Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Saugoti nuo šalčio. Laikymo
įskaitant visus nesuderinamumus
klasė: 12.
Konkretus(-ūs)
naudojimo būdas(-ai)

galutinio Netaikoma.

8. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA
Kontrolės parametrai

Produkte nėra medžiagų, turinčių ribines vertes.

DNEL (darbuotojams):

Produkte nėra medžiagų, turinčių ribines vertes.
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Poveikio kontrolė
Techninės priemonės poveikio
prevencijai

Vengti išsiliejimo, žiūrėti 7 skirsnį. Vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos ir į
kanalizaciją.

Individualios apsaugos priemonės:
Bendrosios saugos ir higienos
priemonės

Laikytis bendrų darbo su cheminėmis medžiagos taisyklių. Plauti rankas prieš
pertraukas ir darbo pabaigoje. Vengti kontakto su akimis.

Rankų ir kūno apsauga

Vienkartinės pirštinės.

Akių ir (arba) veido apsauga

Pylimo metu rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

Kvėpavimo organų apsauga

Nereikalaujama.

Poveikio aplinkai kontrolė

Žiūrėti 6 ir 12 skirsnius.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Agregatinė būsena

Skystis

Spalva

Gelsva

Kvapas

Bekvapis

pH, 100 %, 25°C

7,5 – 8,5

Virimo temperatūra, °C

~ 105

Santykinis tankis, g/cm3, 20°C

~ 1,50

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
Reaktingumas

Netaikoma.

Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis ir jei laikomasi saugaus naudojimo taisyklių, mišinys
yra stabilus.

Pavojingų reakcijų galimybė

Reaguoja su rūgštimis ir išsiskiria sieros dioksidas.

Vengtinos sąlygos/ nesuderinamos
medžiagos

Netaikoma.

Pavojingi skilimo produktai

Sieros dioksidas.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Informacija apie toksinį poveikį
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Ūmus toksiškumas

Remiantis sudedamųjų dalių toksiškumo vertėmis, mišinys nepriskiriamas
ūmaus toksiškumo kategorijoms.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Netaikoma.

Didelis kenksmingumas akims ir
(arba) akių dirginimas

Netaikoma.

Kvėpavimo takų arba odos
jautrinimas

Netaikoma.

Mutageninis poveikis lytinėms
ląstelėms

Netaikoma.

Kancerogeniškumas

Netaikoma.

Toksiškumas reprodukcijai

Netaikoma.

STOT (vienkartinis poveikis)

Netaikoma.

STOT (daugkartinis poveikis)

Netaikoma.

Aspiracijos pavojus

Netaikoma.

Papildoma toksikologinė informacija

Poveikio pasireiškimas priklauso nuo koncentracijos kiekio ir poveikio
trukmės.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Toksiškumas

Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinys
nepriskiriamas pavojaus vandens aplinkai poveikio kategorijoms.

Patvarumas ir skaidomumas

Netaikoma.

Bioakumuliacijos potencialas

Netaikoma.

Judumas dirvožemyje

Prieš išleidžiant į nutekamuosius vandenis ar kanalizaciją būtina praskiesti
vandeniu ar neutralizuoti.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos.

Kitas nepageidaujamas poveikis

Netaikoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Atliekų tvarkymo metodai:
Produkto šalinimas

Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo įstatymu.
Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus kanalizaciją,
paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Atliekų kodai: 06 03 14
kietosios druskos ir tirpalai, kurie nepaminėti 06 03 11 ir 06 03 13.

Pakuotės šalinimas

Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymu. Rekomenduojama išplautas ir išdžiovintas pakuotes
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perduoti pakuočių atliekų tvarkymo įmonėms. Pakuočių atliekų kodai: 15 01
02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 01 10 pakuotės, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Transporto klasifikacija

Sausumos transportas ADR/ RID (tarptautiniai/ vidiniai pervežimai).

JT numeris

Netaikoma.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
Su konkrečia medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš
dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB..
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
Cheminės saugos vertinimas

Sudėtyje esančioms medžiagoms yra atlikti arba nebūtina atlikti cheminės
saugos vertinimus.

16. KITA INFORMACIJA
Pavojingumo simbolių ir skaitmeninių ženklų paaiškinimai (nurodyti 3 skirsnyje):Santrumpos ir akronimai:
DNEL

išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

PNEC

nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija.

LD50/ LC50

cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų gyvūnų
žūtį.

NOEC

pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.

PBT

patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos.

vPvB

labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine
medžiaga/ mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe,
aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus atsiradus naujų duomenų apie
cheminės medžiagos/ mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems
visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos/ mišinio
savybių.
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