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Saugos duomenų lapas  

Parengtas pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir Reglamentą (ES) 2015/830 

Peržiūros numeris: V-2-EN  Peržiūros data: 2018-07-23  

 

SKIRSNIS 1: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 

IDENTIFIKAVIMAS  
 

1.1 Produkto identifikatorius 

Pavadinimas: Monoamonio fosfatas (toliau MAP) 
Cheminis pavadinimas: Amonio dihidrogenortofosfatas 

Sinonimai: Amofosas, MAP  
CAS numeris: 7722-76-1 

EC numeris: 231-764-5 
Registracijos numeris pagal REACH reglamentą: 01-2119488166-29-0004 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: Trąšos.  
  

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra.  

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 

Gamintojas: 

Voskresensk Mineral Fertilizers, JSC 
Zavodskaya 1, Voskresenskas 
Maskvos sritis, 140209, Rusija 

Tel.:+7(496) 4440-092   

El. paštas:  vmu@uralchem.com 

 

Vienintelis atstovas:   

Uralchem Assist GmbH 

Johannssenstrasse 10,   
Hanoveris 30159, Vokietija  
Tel.: + 49 511 45 99 445  

El. paštas:  info@uralchem-assist.com   
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Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: reach@uralchem.com 

 

Importuotojas: 

Agrokoncernas, UAB 

Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r. 

Tel.: 8-37-490490 

Faks.: 8-37-488244 

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: 

El. paštas: reach@uralchem.com; info@agrokoncernas.lt 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

+44 (0) 203 394 9870 (24/7)  

 

Pagalbos telefono numeris Lietuvoje 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: 

Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378 

 

 

SKIRSNIS 2: GALIMI PAVOJAI  
 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo:  
Neklasifikuojama.  

2.2 Ženklinimo elementai 

Neklasifikuojama.  

2.3 Kiti pavojai  

mailto:reach@uralchem.com
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PBT/vPvB: Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė. 

Kai ji kaitinama iki skilimo (> 197 ° C), išsiskiria toksiški amoniako dūmai ir azoto oksidai. Didelio masto 

išmetimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.   

 

SKIRSNIS 3: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS  
 

3.1 Medžiaga:  
Cheminis pavadinimas: Amonio dihidrogenortofosfatas  
CAS numeris: 7722-76-1 
EC numeris: 231-764-5 
 

CAS 

numeris  
EC 

numeris  
Pavadinimas  

Koncentracij

a  

Klasifikavimas 

pagal 

Reglamentą 

(EB) Nr. 

1272/2008 

Konkrečios 

koncentracijos 

ribos/ 

M-faktorius 

REACH registracijos 

numeris  

7722-76-1  231-764-5  
Amonio 

dihidrogenortofosfatas 78-85 % w/w  --  --  
01-2119488166-29-0004  

7783-28-0  231-987-8  
Diamonio  
hidrogenortofosfatas  2-7 % w/w    --  

01-2119490974-22-0005  

7783-20-2  231-984-1  Diamonio sulfatas 6-10 % w/w  --  --  
01-2119455044-46-0031  

  
Priedas: Novoflow dengimo produktas arba kitas panašus produktas, skirtas trąšoms kondicionuoti, kad būtų išvengta jų susikaupimo ir dulkių, 

užregistruotas ECHA nustatyta tvarka. Naudotiems produktams netaikomas autorizacijos liudijimas kaip CMR ir PBT. 

3.2 Mišinys: Netaikoma.  

 

SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

 

4.1.1 Bendra informacija: 
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti 

saugos duomenų lapą). 
  

4.1.2 Įkvėpus: 
Tiekti gryną orą. 

Nedelsiant išskalauti burną ir gerti didelius kiekius vandens.  
  

4.1.3 Patekus ant odos:   
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti batus ir nusimauti kojines. 
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Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Prieš vėl naudojant, išskalbti užterštus 

drabužius. 
  

4.1.4 Patekus į akis:   
Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Pašalinti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir lengva tai padaryti. Tęsti 

plovimą.  
  

4.1.5 Prarijus:   

Gerti vandens.  
NESKATINTI vėmimo.  
  

4.1.6 Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės:   

Pirmosios pagalbos asistentas: rūpintis savo saugumu! 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą 

Gali būti šie simptomai: 

Kosėjimas. 

Virškinimo trakto negalavimai.  

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

 

Gaisro atveju: 

Amoniakas. 

Azoto oksidai (NOx). 

Įkvėpus skilimo produktų, gali atsirasti šie simptomai: 

Gali dirginti kvėpavimo takus. 

Jei sunku kvėpuoti, tiekti deguonį. 

 

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos 

biurą; tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378. 
 

 

SKIRSNIS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS  
 

5.1 Gesinimo priemonės 
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Tinkamos gesinimo priemonės: 

Vanduo. 

Anglies dvideginis. 

Putos. 

Sausi gesinimo milteliai.  

 Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais:   

Nėra duomenų.  

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro atveju: 

Amoniakas. 

Azoto oksidai (NOx). 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą ir cheminėms medžiagoms atsparų kostiumą.  

Gumines pirštines. 

Akinius. 

Guminius batus.  

 

SKIRSNIS 6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS  
 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Dėvėti asmens apsaugos priemones.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės  

Neleisti patekti į gruntinius vandenis, paviršinius vandenis ir kanalizaciją. 

 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Pašalinti mechaniniu būdu, patalpinant į tinkamas talpas šalinimui. 

Užterštą vietą kruopščiai išvalyti. 

Įsitikinti, kad visos nuotekos yra surenkamos ir valomos per nuotekų valymo įrenginius.  
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6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Žiūrėti 8 ir 13 skirsniuose pateiktas apsaugos priemones. 

 

SKIRSNIS 7: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Neįkvėpti dulkių. 

Pasirūpinti, kad sandėliavimo vieta būtų tinkamai vėdinama. 

Neišpilti į kanalizaciją ir vandens aplinką. 

Dėvėti asmens apsaugos priemones. 

Vengti sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. 

Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. 

Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Talpą laikyti sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. 

Saugoti nuo drėgmės. 

Nelaikyti kartu su: 

Šarmais (šarmai). 

Stipriomis rūgštimis. 

Pakuotės medžiagos: 

Plastikas (PP, PE). 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Trąšos.  

  

SKIRSNIS 8: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA  
 

8.1 Kontrolės parametrai 

DNEL/DMEL ir PNEC vertės: 
 

  DNEL/DMEL: Darbuotojai  
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Trumpalaikis 

(ūmus)  

Sisteminis 

poveikis  

Sąlytis su oda  --  mg/kg k.sv./dieną  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

Vietinis poveikis  
Sąlytis su oda  --  mg/cm²  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

Ilgalaikis 

(kartotinis)  

Sisteminis 

poveikis  

Sąlytis su oda  34,7  mg/kg k.sv./dieną  Kartotinės dozės toksiškumas  

Įkvėpus  6,1  mg/m³  Kartotinės dozės toksiškumas  

Vietinis poveikis  
Sąlytis su oda  --  mg/cm²  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

  DNEL/DMEL: Vartotojai   

Trumpalaikis 

(ūmus)  

Sisteminis 

poveikis  

Sąlytis su oda  --  mg/kg k.sv./dieną  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

Prarijus  --  mg/kg k.sv./dieną  Pavojus nenustatytas  

Vietinis poveikis  
Sąlytis su oda  --  mg/cm²  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

Ilgalaikis 

(kartotinis)  

Sisteminis 

poveikis  

Sąlytis su oda  20,8  mg/kg k.sv./dieną  Kartotinės dozės toksiškumas  

Įkvėpus  1,8  mg/m³  Kartotinės dozės toksiškumas  

Prarijus  2,1  mg/kg k.sv./dieną  Kartotinės dozės toksiškumas  

Vietinis poveikis  

Sąlytis su oda  --  mg/cm²  Pavojus nenustatytas  

Įkvėpus  --  mg/m³  Pavojus nenustatytas  

 

 PNEC    

Gėlas vanduo  1,7  mg/l  Ekstrapoliacijos metodas  

Jūros vanduo  0,17  mg/l  Ekstrapoliacijos metodas  

Tarpiniai išleidimai  17  mg/l  Ekstrapoliacijos metodas  

Nuosėdos --  mg/kg  Nėra duomenų.  

Nuosėdos-jūros  --  mg/kg  Nėra duomenų.  

Dirvožemis --  mg/kg  Nėra duomenų.  

Oras --  mg/cm³  Pavojus nenustatytas.  

Nuotekų valymo įrenginiai 10  mg/l  Ekstrapoliacijos metodas  

Antrinis apsinuodijimas --  mg/kg  Nėra duomenų.  

 

 

8.2 Poveikio kontrolė 
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8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. 

Kritinėse vietose užtikrinti pakankamą vėdinimą ir vietinį išsiurbimą.  

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, tokios kaip asmens apsaugos priemonės 

 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Kaukės tipas: nepralaidi dulkėms. 

Rankų apsauga: 

Guminės pirštinės. 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai nuo dulkių. 

Odos apsauga: 

Apsauginiai rūbai. 

Tinkama medžiaga: natūralūs pluoštai (t. y. medvilnės). 

Cheminėms medžiagoms atsparūs apsauginiai batai. 

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: 

Užtikrinti akių praplovimą ir aiškiai pažymėti praplovimo įrangos vietą. 

 

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė 

Žiūrėti 6 skirsnį.  

 

SKIRSNIS 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS  
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda (fizinė būsena ir spalva): 

Kieta, granuliuota. 

Balta, šviesiai pilka, šiek tiek gelsva.  

Granulių dydis: 

< 1 mm: < 2%,   
2-5 mm: > 90%,   

< 6 mm: 100%.  

Kvapas:   Bekvapis.  
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Kvapo atsiradimo slenkstis:   Netaikoma  

pH:   4-5 (1 %-solution)  

Lydymosi / užšalimo temperatūra:   197 ºC (1013 hPa)  

Pradinė virimo temperatūra ir virimo  

temperatūros intervalas:   
Skyla iki virimo.  

Pliūpsnio temperatūra:   Netaikoma.  

Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nedegus.  

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar  

sprogstamumo ribinės vertės:   
Netaikoma.  

Sprogstamosios savybės:   Nesprogus.  

Oksidacinės savybės:   Ne oksidatorius.  

Garų slėgis:   0,00147 Pa (20 ºC)  

Santykinis tankis:   
1,81 (20 ºC)  
Piltinis tankis: 1,0 g/cm3  

Tirpumas:   Nėra duomenų.  

Tirpumas vandenyje:   > 100 g/l (20 ºC)  

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo:   Netaikoma.  

Klampa:   Netaikoma.  

Garų tankis:   Nėra duomenų.  
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Garavimo greitis:   Nėra duomenų.  

Savaiminio užsidegimo temperatūra:   Nėra savaiminio užsidegimo iki lydymosi temperatūros.  

Skilimo temperatūra:   > 197 ºC (1013 hPa)  

9.2 Kita informacija  

 

Molekulinė masė: 115 

Organinis peroksidas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 

Savarankiškas šildymas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 

Piroforinis skystis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 

Metalų korozija: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 

Medžiaga, kuri liečiasi su vandeniu, išskiria degiąsias dujas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo 

kriterijai neatitinka. 
  

 

SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  
 

10.1 Reaktingumas 

Žiūrėti 10.5 skirsnį. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus.  

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Nėra duomenų.  

10.4 Vengtinos sąlygos 

Skilimo temperatūra: > 197 ºC  

Saugoti nuo drėgmės.  
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10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Šarmai.  

Stiprios rūgštys.  

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Skilimo temperatūra: > 197 ºC  

Suskylant susidaro: 

Amoniakas. 

Azoto oksidai (NOx). 

 

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

11.1.1. Ūmus poveikis (ūmus toksiškumas, dirginimas ir ėsdinimas)   

11.1.1.1. LD50 prarijus:   
>2000 mg/kg k.sv. (žiurkė, patinas / patelė). 
OECD 425  

11.1.1.2. LD50 oda:   
> 5000 mg/kg k.sv. (žiurkė, patinas / patelė). 

OECD 402  

11.1.1.3. LC50 įkvėpus:   
> 5000 mg/m3  (žiurkė, patinas / patelė). 
OECD 403  

11.1.1.4. Odos ėsdinimas / dirginimas:   
Nedirgina (triušis). 
OECD 404  

11.1.1.5. Stiprus akių pažeidimas / dirginimas:   
Nedirgina (triušis). 

OECD 405  
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11.1.1.6. Specifinis toksiškumas konkrečiam 

organui - vienkartinis poveikis:   
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai 

neatitinka.  

11.1.2. Jautrinimas   

Kvėpavimo takų jautrinimas: Nėra duomenų.  
Odos jautrinimas: Nėra jautrinimo pavojaus (pelė, patelė), OECD 429  

11.1.3. Kartotinės dozės toksiškumas  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, 

klasifikavimo kriterijai neatitinka.  
Poūmis toksiškumas prarijus.   
NOAEL (6 savaitės) = 250  mg/kg k.sv./dieną (žiurkė, patinas / patelė), OECD 422   

11.1.4. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)   

 

Kancerogeniškumo tyrimas nereikalingas. Medžiaga nėra genotoksiška.   
  

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai 
neatitinka. Neigiamas: OECD 471, OECD 473, OECD 476  
  

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.  

Poveikis vaisingumui  

Prarijus 

NOAEL (P ir F)  ≥ 1500 (6 savaitės) mg/kg k.sv./dieną (žiurkė, patinas / patelė).   

OECD 422   
  

Toksiškumas vystymuisi / teratogeniškumas 

Prarijus  
NOAEL ≥ 1500 (6 savaitės) mg/kg k.sv./dieną (žiurkė, patinas / patelė) .  

OECD 422  
  

Toksiškumas reprodukcijai, poveikis laktacijai arba per laktaciją: Nėra duomenų.  
 

11.1.5. Aspiracijos pavojus  
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Nėra duomenų.  

 

SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 

12.1 Toksiškumas  

Ūmus toksiškumas žuvims  

LC50:  

rūšis: Oncorhynchus mykiss   

> 85,9 mg/l (96 val.) (gėlas vanduo, statinis).   
OECD 203  

Lėtinis toksiškumas žuvims 

NOEC:  Nėra duomenų.  

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams 

  
EC50:                                                                    rūšis: Daphnia carinata   

                                                                                1790 mg/l (72 val.) (gėlas vanduo, mirtingumas). 

Lėtinis toksiškumas vėžiagyviams 

NOEC:  Nėra duomenų.  

Ūmus toksiškumas dumbliams ir kitiems vandens augalams 

EC50:  

rūšis: Pseudokirchnerella subcapitata   
> 100 mg/l (72 val.)   
(gėlo vandens, statinis, slopinantys augimo greitį ir 

biomasę).   
OECD 201  

Duomenys apie toksiškumą dirvožemio mikro ir makroorganizmams bei kitiems aplinkai svarbiems 

organizmams, tokiems kaip paukščiai, bitės ir augalai 
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Nėra duomenų.  

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Lengvai biologiškai skaidomas:  Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.  

Kita svarbi informacija:  

Nuotekų valykloje: vykstant anaerobiniam amonio 

virsmui, viena bakterijų grupė oksiduoja amonį į nitritą, o 

kita grupė oksiduoja nitritą į nitratą. Vidutinis biologinio 

skaidymo greitis nuotekų valykloje prie 20 °C yra  

52 g N/kg ištirpintos kietos/dieną.   

 12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Eksperimentinis BCF:  Žemas bioakumuliacijos potencialas.  

Log Pow:  Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.  

12.4 Judumas dirvožemyje 

Žemas adsorbcijos potencialas.  

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.  

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Didelio masto išmetimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.   

 

SKIRSNIS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS  
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13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

 

Šis produktas ir jo pakuotė turi būti saugiai šalinami. Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma 

juos sumažinti. Šio produkto, tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų išmetimas visada turi atitikti aplinkos 

apsaugos ir atliekų šalinimo įstatymų reikalavimus bei visus regiono ir vietos valdžios institucijų 

reikalavimus.  

 

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” 

(Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės 

aktus. 
 

13.1.1 Produktas  

Šalinti perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų 

būti išmetamos neapdorotos į kanalizaciją, o perdirbamos  tinkamu nuotekų valymo įrenginiu. Atsižvelgiant į 

užterštumo laipsnį ir pobūdį, šalinti jį kaip trąšas lauke, kaip žaliavą arba patvirtintoje atliekų šalinimo vietoje. 

Deginimas arba sąvartynas turėtų būti svarstomas tik tada, kai perdirbti neįmanoma. Europos atliekų katalogo 

(EWC) atliekų kodas 06 10 99 - kitaip neapibrėžtos atliekos. 

13.1.2 Pakuotė 

Tuščiose talpose ir įdėkluose gali būti produktų likučių. Pakuotės turėtų būti ištuštinamos ir tada jas galima 

perdirbti po kruopštaus valymo. Jei vietos valdžios institucijos patvirtina, tuščios talpos gali būti pašalintos 

kaip nepavojinga medžiaga arba grąžintos perdirbti.  

 

SKIRSNIS 14: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ  
 

14.1. JT numeris  
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas   
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  
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14.4. Pakuotės grupė 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.5. Pavojus aplinkai Nėra jūros teršalas.  

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Nėra duomenų.  

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Netaikoma. 

IMSBC kodas: C  

 

SKIRSNIS 15: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ  
 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų. 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Šiai medžiagai cheminės saugos vertinimas nereikalingas. 

Neklasifikuojama.  

 

SKIRSNIS 16: KITA INFORMACIJA 
 

 

Atlikti pakeitimai:  
  

Versijos Nr. V-2-EN, 2018-07-23:  
Skirsnis 1.3: Pakeistas gamintojo pavadinimas.  
Skirsniai 13.1, 13.1.1., 13.1.2.: Pridėta informacija apie Atliekų tvarkymą.  
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Versijos Nr. V-1-EN,  2016-12-20:  
Aktualizacija pagal 2015 m. gegužės 28 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2015/830, iš dalies keičiantį 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).  

 

Klasifikavimas pagal GHS:   

Vidutinis dirginimas. Akių dirginimas, kategorija 2B.  

Ženklinimo elementai:   

        Simbolis:                      Nėra simbolio.  

        Pavojingumo frazė:      Dirgina akis.         Signalinis žodis:              Atsargiai.  

  

Santrumpos:  
DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.  

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.  

NOAEL: Nepastebimas neigiamo poveikio lygis.  

NOEC: Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.  

LD50: Mirtina dozė 50 %. LD50 atitinka bandomosios medžiagos dozę, sukeliančią 50% mirtingumą per 

nurodytą laiko tarpą.  

LC50: Mirtina koncentracija 50 %. LC50 atitinka bandomosios medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% 

mirtingumą per nurodytą laiko tarpą.  

EC50: Efektyvi koncentracija 50 %. EC50 atitinka bandomosios medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% 

atsako pokyčių (pvz., augimo) per nurodytą laiko tarpą.  

BCF: Biokoncentracijos faktorius.  

PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.  

vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.  
 

 

Vertimo data: 2020 01 29 – atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas pagalbos telefono numeris Lietuvoje, 

nurodytas importuotojas Lietuvoje, pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 

 

  


