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SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio  ir bendrovės arba įmonės identifikavimas  
  

1.1.  Produkto identifikatorius    

Produkto forma  :  Mišinys  

Prekinis pavadinimas  :  Amonio nitratas (trąšos)  

Kitos identifikavimo priemonės  :  Amonio nitratas, azoto rūgšties amonio druska, amonio nitratas žemės ūkiui, 

žemės ūkio amonio nitratas  

Pavojingi komponentai ženklinimui  :    

Cheminis pavadinimas  :  Amonio nitratas  

EB indekso Nr.  :  Netaikoma   

EC Nr.  :  229-347-8  

CAS Nr.  :  6484-52-2  

REACH registracijos Nr  

  

:  01-2119490981-27-0040  

Cheminis pavadinimas  

  

:  

  

Magnio nitratas  

EB indekso Nr.  :  Netaikoma  

EC Nr.  :  233-826-7  

CAS Nr.  :  10377-60-3  

REACH registracijos Nr  :  01-2119491164-38-0011  

1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

1.2.1. Nustatyti aktualūs naudojimo būdai    

Medžiagos/mišinio naudojimas :  Amonio nitrato naudojimas gaminant trąšas. Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių 

amonio nitrato - tręšimas skysčiu atvirame lauke (ne pramoninis purškimas).  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato - dirvožemio 

tręšimas skysčiu.  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato - tręšimas atvirame 

lauke.  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato - maišymas lauke.  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato - maišymas 

patalpose.  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato – šiltnamio 

dirvožemio tręšimas skysčiu.  

Profesionalus naudojimas trąšų, turinčių amonio nitrato - šiltnamio 

dirvožemio tręšimas skysčiu (pramoninis purškimas).  

Vartotojų galutinis naudojimas - tręšimas atvirame lauke.  

Vartotojų galutinis naudojimas - trąšų naudojimas patalpose.  

  

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai  

Naudojimo apribojimai  : Kitokie nei 1.2.1 skirsnyje nurodyti naudojimo būdai nerekomenduojami,  

nebent būtų atliktas vertinimas prieš pradedant naudoti kitokiu būdu, kuris 

rodo, kad naudojimas bus kontroliuojamas.  
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1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

Vienintelis atstovas  

Bendrovės pavadinimas  : AS DBT  

Adresas  : Narva mnt 7D, Talinas, Estija  

Kontaktinis telefonas  : +3 726 64 65 05  

El. paštas  : g.hrenov@dbt.eu  
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Gamintojas  

Bendrovės pavadinimas  :  Dorogobuzh  

Adresas  :  6 Mira gatvė, Dorogobužas, Dorogobužo rajonas  

Smolensko regijonas, 215713, Rusija  

  

Kontaktinis telefonas  :  +7 481 44 68 207  

Faksas  :  +7 481 44 41 255, +7 499 246 23 59  

      

IMPORTUOTOJAS:   

  

:  Importuotojų sąrašas pateikiamas per vienintelį atstovą.  

Tiekėjas Lietuvoje  

  

  

  

:  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  : g.hrenov@dbt.eu; info@agrokoncernas.lt  

  

  

1.4.  Pagalbos telefono numeris    

Pagalbos telefono numeris  :  +3 7264 65 07 (biuro darbo valandomis, Pirmadienis - Penktadienis) 

112  

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 [CLP]  

 Oxid. Solid 3  H272  

 Eye Irrit. 2  H319  

2.2.  Ženklinimo elementai  

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to 
display   

Pavojaus piktogramos (CLP)   :           
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   GHS03  GHS07  

Signalinis žodis (CLP)  :  Atsargiai  

  

Pavojingumo frazės (CLP)  :  H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. 

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.  

  

Atsargumo frazės (CLP)  :  P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros 

liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  

P220: Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.  

P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausas 

chemines medžiagas arba alkoholiui atsparias putas.  

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą ir rankas.  

P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti 

akių (veido) apsaugos priemones.  

P305+P351+P338: IF IN EYES: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes  

atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  

EUH frazės  :  Nėra duomenų.  

  

  

2.3.  Kiti pavojai  

Kiti pavojai, neprisidedantys prie  :  Produktas nekelia konkrečių pavojų įprastomis naudojimo sąlygomis.  

klasifikacijos  

Ši medžiaga/mišinys neatitinka PBT kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.  

Ši medžiaga/mišinys neatitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.  

  

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  
  

3.1.  Medžiagos    

  

Netaikoma.  

3.2.  Mišiniai  

Mišinio aprašymas  :  Mišinys susidedantis iš amonio nitrato ir magnio nitrato. Informacija 

apie ingredientus  :    

  

Pavadinimas  Produkto identifikatorius  % 

sv./sv.  

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008 (CLP)  

Amonio nitratas  (CAS Nr.) 6484-52-2  

(EC Nr.) 229-347-8  

(EB indekso Nr.) Netaikoma.  

(REACH Nr.) 01-

211949098127-0044  

>98  H272: Oxid.  Solid 3;  

H319: Eye Irrit. 2 (Konkrečios koncentracijos  

ribos 80 % < C ≤ 100 %)  
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Magnio nitratas  (CAS Nr.) 10377-60-3  

(EC Nr.) 233-826-7  

(REACH Nr.) 01  

211949116438  0013  

1,1-1,9  H272: Oxid.  Solid 3  

Visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.  

  

    

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės  
  

4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Pirmosios pagalbos bendrosios 

pastabos  

:  Nusivilkti užterštus drabužius. Rekomendacijos turi būti interpretuojamos 

atsižvelgiant į turimą konkrečią informaciją apie pacientą ir kitus 

autoritetingus šaltinius.  

Pirmoji pagalba įkvėpus  :  Įkvėpus, išvesti į gryną orą. Jei pasireiškė simptomai, kreiptis į gydytoją.  

Pirmoji pagalba patekus ant odos  :  Plauti dideliu kiekiu tekančio vandens. Nusivilkti užterštus drabužius ir 

nusiauti batus. Jei pasireiškė simptomai, kreiptis į gydytoją.  

Pirmoji pagalba patekus į akis  :  Plauti dideliu kiekiu tekančio vandens. Jei pasireiškė simptomai, kreiptis į 

gydytoją.  

Pirmoji pagalba prarijus  

  

:  Prarijus, praskalauti burną vandeniu (tik jei asmuo yra sąmoningas). 

Neskatinti vėmimo. Jei pasireiškė simptomai, kreiptis į gydytoją.  

4.2.  Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas  

Simptomai/poveikiai  :  Jei nesilaikoma naudojimo sąlygų, gali paveikti centrinę nervų sistemą, 

kvėpavimo takus, virškinimo traktą, odą, akis. Simptomai/poveikiai įkvėpus  :  Pasunkėjęs 

kvėpavimas, kosulys, gerklės skausmas. Simptomai/poveikiai patekus ant  :  Paraudimas. 

odos  

Simptomai/poveikiai patekus į akis  :  Paraudimas, ašarojimas.  

Simptomai/poveikiai prarijus : Pykinimas, vėmimas. Didelis kiekis sukelia virškinimo trakto sutrikimus. Galimas poveikis 

kraujui, dėl kurio susidaro methemoglobinas.  

  

4.3.  Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą  

Duoti deguonies, ypač jei yra pamėlę aplink burną; dirbtinis kvėpavimas turi būti atliekamas tik kaip paskutinė išeitis 

ilgalaikio poveikio atveju. Siekiant išvengti plaučių edemos arba methemoglobinemijos atsiradimo, reikia stebėti ne 

trumpiau kaip 48 valandas.  

Nėra konkretaus antidoto. Simptominis gydymas.  

  

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 

236 20 52, +370 687 53378.  

  

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės   
  

5.1.  Gesinimo priemonės  

Tinkamos gesinimo priemonės : Gesinimo priemonių rūšis turi būti parenkama pagal uždegimo šaltinio tipą. Netinkamos 

gesinimo priemonės : Nenaudoti putų ir sausų cheminių medžiagų.  

  

5.2.  Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai  

Gaisro pavojus  :  Įprastomis sąlygomis produktas yra nedegus, saugus nuo gaisro ir sprogimo. 

Terminio skilimo metu išskiria nuodingas ir degias dujas.   
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Sprogimo pavojus  :  Gali sprogti arba detonuoti esant uždarytoms talpoms ir aukštoms 

temperatūroms. Amonio nitratas išskiria toksiškus azoto oksidus, kai jis 

kaitinamas ir reaguoja su stipriais šarmais, išskirdamas amoniaką.  

Lengviau sprogsta, jei užteršiamas organinėmis medžiagomis arba kitais 
degalais.  

Nuotėkis į kanalizaciją, gali sukelti gaisro arba sprogimo pavojų.   

Pavojingi skilimo produktai gaisro 
atveju  

  

:  Azoto oksidai (NOx), amoniakas, anglies monoksidas, anglies dioksidas.  

5.3.  Patarimai gaisrininkams    

Gaisro gesinimo instrukcijos  :  Kilus gaisrui, nedelsiant pašalinti visus asmenis iš incidento vietos. 

Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo 

mokymo. Perkelti talpas iš gaisro vietos, jei tai galima padaryti be rizikos. 

Naudoti vandens dulksną, kad atvėsinti ugnies veikiamas talpas. Gesinimo 

metu būti prieš vėją.  

Apsauga gaisro gesinimo metu  

  

:  Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Autonominius kvėpavimo aparatus. 

Dėl apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį.  

Tolimesnė informacija  

  

:  Griežtai draudžiama naudoti atvirą ugnį netoli amonio nitrato saugojimo 

vietų.  

Saugoti nuo sąlyčio su kitomis degiomis medžiagomis.  

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės  
  

6.1.  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams Avarinės procedūros : Asmenys, kurie neteikia pagalbos, turėtų būti pašalinti. 

Vengti vaikščioti per išbyrėjusį produktą ir dulkes. Naudoti tinkamas apsaugos priemones, žiūrėti 8 skirsnį.  

6.1.2. Pagalbos teikėjams Avarinės procedūros  : Izoliuoti pavojingą vietą. Vengti patekti į pavojingą vietą. 

Pašalinti visus galimus uždegimo šaltinius. Naudoti sprogimui atsparią įrangą ir įrankius. Vengti sąlyčio su produktu. 

Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą. Organizuoti evakuaciją, parinkti žmonėms priešvėjinę 

vietą.  

  

6.2.  Ekologinės atsargumo priemonės  

Būti atsargiems, kad būtų išvengta dirvožemio, vandens telkinių ir kanalizacijos užteršimo ir informuoti atitinkamą 

instituciją atsitiktinio vandens telkinių užteršimo atveju. Sustabdyti vandens tiekimą ir naudojimą.  

  

6.3.  Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Išvalymo metodai  

  

:  Produkto išsiliejimo atveju, užberti išsiliejimo vietą. Pašalinti išsiliejimus į 

talpas, skirtas šalinimui pagal galiojančias taisykles. Negalima grąžinti 

išsiliejusios medžiagos į sugadintą talpą.  

Susiurbti arba sušluoti medžiagą ir patalpinti į paskirtą, paženklintą atliekų 

talpą. Išvalyti užterštą vietą dideliu kiekiu vandens. Nesugerti išsiliejusios 

medžiagos pjuvenomis arba kitomis degiomis medžiagomis.  

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Valant išsiliejimus, vengti dulkių susidarymo.  

Jei neužterštas, panaudoti produktą pakartotinai.  

6.4.  Kita informacija    

Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 SKIRSNĮ. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 SKIRSNĮ.  

  

SKIRSNIS 7: Naudojimas ir sandėliavimas  
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7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  

Saugaus tvarkymo atsargumo 

priemonės  

:  Naudoti su tinkamą ventiliaciją. Turi būti įrengta vietinė ventiliacija. Vengti 

pernelyg didelio dulkių susidarymo. Naudoti hermetišką apdorojimo įrangą 

ir transportavimo talpą. Prieš pradedant perdavimo operacijas, įsitikinti, 

kad visa įranga yra įžeminta. Vengti galimų uždegimo šaltinių (kibirkščių 

arba liepsnos). Nerūkyti. Naudoti rekomenduojamas asmens apsaugos 

priemones ir laikytis nurodymų, kaip išvengti įkvėpimo, sąlyčio su akimis ir 

oda (žiūrėti 8 skirsnį). Prieš naudojimą būtina patikrinti transportavimo 

talpą, kad į ją nepatektų azoto rūgšties. Vengti produkto kaitinimo 

tiesioginiu garu. Neleisti produktui patekti į aplinką.   

Higienos priemonės  

  

:  Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikytis geros 

pramoninės higienos ir saugos praktikos. Nusivilkti užterštus drabužius ir 

išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Prieš valgant, geriant arba rūkant ir 

paliekant darbą, plauti rankas ir kitas poveikio vietas švelniu muilu ir 

vandeniu.  

7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  

Laikymo sąlygos  :  Nelaikyti atvirose arba nepaženklintose talpose. Laikyti sausoje vietoje. 

Laikyti uždarose talpose vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, kurioje yra 

efektyvus ištraukimas. Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, 

kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Vengti aukštesnės nei 

60 ° C temperatūros. Nerūkyti. Reikėtų laikytis tinkamų įžeminimo 

procedūrų, kad būtų išvengta statinės elektros energijos. Saugoti nuo 

tiesioginių saulės spindulių. Saugoti/laikyti atokiau nuo stiprių oksidatorių 

ir degių medžiagų. Laikyti atskirai nuo kitų medžiagų ir cheminių 

medžiagų.  

Nesuderinamos medžiagos  :  Reduktoriai, stiprūs oksidatoriai, rūgštys, šarmai, metalų milteliai, degios 

medžiagos, chromatai, cinko, vario, vario lydiniai, chloratai. Žiūrėti 10 

skirsnį.  

Laikymo vieta  :  Laikyti žemesnėje nei 30 °C temperatūroje. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. 

Laikyti dengtuose, sausuose ir švariuose sandėliuose.  
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Pakavimo medžiagos  Plienas. Lengvojo lydinio plienas. Aliuminis. Kiti: Didelio tankio  

polietilenas (HDPE), mažo tankio polietilenas (LDPE). Netinkamos 

talpų medžiagos: Cinkas, varis, vario lydiniai.  

  

7.3.  Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  

Nėra duomenų.  

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolė / asmens apsauga  
  

8.1.  Kontrolės parametrai  

  

Nenustatyti.  

Pavojingų komponentų DNEL/DMEL ir PNEC vertės   

  Amonio nitratas   

(CAS Nr. 6484-52-2)  

Magnio nitratas  

(CAS Nr. 10377-60-3)  

DNEL/DMEL (darbuotojams)      

Ūmus - sisteminis poveikis, oda  Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpus  Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Ūmus - vietinis poveikis, oda  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpus  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oda  21,3 mg/kg kūno svorio/dieną  20,8 mg/kg k.sv./dieną  

Ilgalaikis - vietinis poveikis, oda  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, 

įkvėpus  

37,6 mg/m³  36,7 mg/m³  

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

DNEL/DMEL (Bendra populiacija)      

Ūmus - sisteminis poveikis, oda  Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpus  Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Ūmus - sisteminis poveikis, prarijus  Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Poveikio, atsirandančio dėl ūmaus 

medžiagų poveikio, nėra.  

Ūmus - vietinis poveikis, oda  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpus  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, 

prarijus  

12,8 mg/kg kūno svorio/dieną  12,5 mg/kg  

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, 

įkvėpus  

11,1 mg/m³  10,9 mg/m³  

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oda  12,8  mg/kg kūno svorio/dieną  12,5 mg/kg k.sv./dieną  

Ilgalaikis - vietinis poveikis, oda  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas  

Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpus  Vietinis DNEL nebuvo gautas.  Vietinis DNEL nebuvo gautas  

PNEC vanduo (gėlas vanduo)  0,45 mg/l  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

PNEC vanduo (jūros vanduo)  0,045 mg/l  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  
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PNEC vanduo (su pertrūkiais, gėlas 

vanduo)  

4,5 mg/l  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

PNEC nuosėdos (jūros vanduo)  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

Pavojingų komponentų DNEL/DMEL ir PNEC vertės   

  Amonio nitratas   

(CAS Nr. 6484-52-2)  

Magnio nitratas  

(CAS Nr. 10377-60-3)  

DNEL/DMEL (darbuotojams)      

PNEC (dirvožemis)  Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

Šiuo metu duomenų nėra arba jų 

nepakanka  

PNEC prarijus (antrinis 

apsinuodijimas)  

Nėra bioakumuliacijos potencialo. 

PNEC prarijus nebuvo gautas.  

Nėra bioakumuliacijos potencialo. 

PNEC prarijus nebuvo gautas.  

PNEC nuotekų valymo įrenginiai  18 mg/l  18 mg/l  

  

8.2.  Poveikio kontrolė  

Atitinkama techninio valdymo kontrolė: Naudoti tik tose vietose, kuriose yra tinkama ventiliacija. Asmens apsaugos 

priemonės akims, rankoms ir odai apsaugoti, atitinkančios atliekamą darbą.  

Higienos priemonės: naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo su junginiais ir prieš valgant, rūkant ir naudojantis 

tualetu ir dienos pabaigoje, nusiplauti rankas.  

  

Rankų apsauga:  

Guminės pirštinės (EN 374). Pasirenkant konkrečias pirštines konkrečiam darbui ir naudojimo metu darbo vietoje, taip 

pat turėtų būti atsižvelgiama į kitus darbo vietos veiksnius, pvz., (bet neapsiribojant) kitas chemines medžiagas, kurios 

gali būti naudojamos, fiziniai reikalavimai (apsauga nuo pjovimo / gręžimo, tvirtumo, šiluminės apsaugos) ir pirštinių 

tiekėjo nurodymų / specifikacijų.  

  

Akių apsauga:  

Apsauginiai akiniai (EN166). Vanduo, skirtas akių ir odos plovimui ir medicinos pirmosios pagalbos rinkinys, turi būti 

laikomas netoli darbo vietos.  

  

Odos ir kūno apsauga:  

Apsauginiai drabužiai, apsauginiai batai, apsauginiai galvos apdangalai.  

   

Kvėpavimo organų apsauga: Jei ventiliacija yra nepakankama arba viršijama didžiausia leistina koncentracija, 

naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (tipas P1).   

   

Poveikio aplinkai kontrolė:  

Neleisti patekti į aplinką. Laikytis galiojančių teisės aktų dėl oro ir vandens. Kita 

informacija:  

Laikytis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.  
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SKIRSNIS 9: Fizinės ir cheminės savybės  
  

  

9.1.  Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  

Fizinė būklė    Kieta. Granulės. Produktas yra higroskopinis.  

Spalva  :  Nuo baltos iki rusvai gelsvos spalvos.  

Kvapas  :  Bekvapis.  

Kvapo atsiradimo slenkstis  :  Nėra duomenų.  

pH  :  6 (10% vandeninis tirpalas).  

Kristalizacijos taškas  :  Nėra duomenų.  

Lydymosi temperatūra  :  169,6 °C prie 1013 hPa  

Virimo temperatūra   Skyla prieš virimą. Skyla prie > 210 °C.  

Pliūpsnio temperatūra  :  Nėra duomenų. Neorganinių medžiagų mišinys.    

Savaiminio užsidegimo temperatūra  :  Netaikoma.  

Skilimo temperatūra  :  Skyla prie > 210 °C.  

Degumas (kietų medžiagų, dujų)  :  Nedegus.   

Remiantis neorganinių medžiagų, sudarytų iš mišinio, molekuline 

struktūra, daroma išvada, kad sąlytyje su vandeniu ar oru nėra degus.  

Degumas yra esminis mišinio pavojus, kai jis turi oksiduojančių savybių.  

Garų slėgis  :  Kadangi santykinė aukšta lydymosi temperatūra yra 170 °C ir skilimas 

viršija 210 °C, be virimo, todėl garų slėgis kambario temperatūroje 

laikomas nereikšmingu.  

Santykinis garų tankis prie 20 °C  :  Nėra duomenų.  

Santykinis tankis  :  1,72 g/cm3 prie 20°C  

Tankis  :  1,72 g/cm3  

Vidutinis dalelių dydis  :  Nėra duomenų.  

Tirpumas  :  Tirpumas vandenyje: labai tirpus (>10000 mg/l)  

  

Log Pow  :  Nėra duomenų.  

Klampa, kinematinė  :  Netaikoma.  

klampa, dinaminė  :  Netaikoma.  

Sprogstamosios savybės  :  Sprogimui saugus produktas. Sąveikoje su azoto rūgštimi, gali susidaryti 

sprogus junginys - rūgštinis nitratas. Išgarinus sausai, likučiai sudaro 

kietą amonio nitratą ir karbamidą. Amonio nitratas turi detonacijos 

galimybes.  

Oksidacinės savybės  :  Oksidatorius.  

Sprogumo ribos  :  Netaikoma.  

  

9.2.  Kita informacija  

Nesitikima, kad amonio nitratas bus korozinis metalams. Amonio 

nitratas nėra savaime reaguojanti medžiaga.   

  

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktingumas  
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10.1.  Reaktingumas  

Produktas yra stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. Higroskopinis. Žiūrėti 10.5 skirsnį. 

Netinkamo naudojimo atveju: gali kilti gaisras ir sprogti. Pavojinga polimerizacija: nebus.  

  

10.2.  Cheminis stabilumas  

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir laikymo sąlygomis (žiūrėti 7 skirsnį).  

10.3.  Pavojingų reakcijų galimybė  

Amonio nitratas yra stiprus oksidatorius. Sprogimo pavojus sąlytyje su nesuderinamomis medžiagomis. Žiūrėti 10.5. 

skirsnį.  

10.4.  Vengtinos sąlygos  

Uždegimo šaltiniai, aukšta temperatūra, ryški saulės šviesa, drėgmė. Vengti sąlyčio su degiomis medžiagomis.  

Vengti uždarytų talpų su medžiaga kaitinimo.  

Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Vengti sąlyčio su 

nesuderinamomis medžiagomis.   

10.5.  Nesuderinamos medžiagos  

Azoto rūgštis, reduktoriai, stiprūs oksidatoriai, oksiduojančios medžiagos, rūgštys, koroziniai skysčiai, šarmai, metalų 

milteliai, degios medžiagos, amoniakas, amonio druskos, rūgštys, chromatai, cinkas, varis, nikelis, kobaltas ir šių 

medžiagų lydiniai, vario oksidas, vario geležies (II) sulfidas, chloratai, chloritai, chloridai, nitritai, hipochloritai, 

permanganatai, perchloratai, chromatai, karbidai, sieros, antimonas (milteliai), antimono trisulfidas, bario nitratas, natrio 

nitratas, natrio chloridas, ciano guanidinas, dinitrotoluenas, trinitrotoluenas, trinitroanizolis, formamidas, fosforas / silpnas 

smūgis, kuras (pvz., tepalai, mašinų alyvos), fluoro angliavandenilių tepalai, anglis, koksas, aliejai, vaškai, 

angliavandeniliai, alkilo esteriai, kitos organinės medžiagos, medienos miltai (medžio dulkės), cukrus, rūdys.  

10.6.  Pavojingi skilimo produktai Azoto oksidai (NOx), amoniakas, 

anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kt.  

  

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija  
  

11.1.  Informacija apie toksinį poveikį  

Ūmus toksiškumas : Mišinys yra labai mažai toksiškas visais tiriamais keliais. Pagal CLP nėra siūlomas ūmaus 

toksiškumo klasifikavimas.  

  

  
Amonio nitratas (CAS Nr. 

648452-2)  

Magnio nitratas (CAS Nr. 

1037760-3)  

LD50, prarijus, žiurkė  2950 mg/kg (OECD 401)  > 2 000 mg/kg k.sv.(OECD Gairė  

423)  

LD50, oda, žiurkė  > 5000 (OECD 402)  > 5 000 mg/kg bw (OECD Gairė  

402)  

LC50, įkvėpus, žiurkė  > 88,8 mg/l  Nėra duomenų.  

  

Odos ėsdinimas/dirginimas  :  Nedirgina. Remiantis turimais duomenimis apie mišinio komponentus, 

klasifikacijos kriterijai neatitinka reikalavimų.  
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Papildoma informacija  :  Amonio nitratas (triušis) (OECD Gairė 404):  

Eritemos balas (vidutinis): 0 iš maks.4 (1, 24, 48, 72 val.)  

Edemos balas (vidutinis): 0 iš maks.4 (1, 24, 48, 72 val.)  

Pirminis odos dirginimo indeksas (PDII) (vidutinis): 0 iš maks.5 (1, 24, 48, 
72 val.)  

Magnesium nitrate (rabbit) (analoginis):  

Eritemos balas (vidutinis): 0 iš maks.4 (1, 24, 48, 72 val.)  

Edemos balas (vidutinis): 0 iš maks.4 (1, 24, 48, 72 val.)  

Pirminis odos dirginimo indeksas (PDII) (vidutinis): 0 iš maks.5 (1, 24, 48,  

72 val.)  

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas  :  Dirgina. Remiantis turimais duomenimis apie mišinio komponentus, 

produktas klasifikuojamas kaip „Eye Irrit“, 2 kategorija.  

Papildoma informacija  :  Amonio nitratas (triušis) (OECD Gairė 404):  

Ragenos drumstumo balas (vidutinis): 0.3 (24, 48, 72val.). Grįžtamumas: 

visiškas grįžtamumas per: 2 dienas.  

Rainelės balas (vidutinis): 0.3 (24, 48, 72val.). Grįžtamumas: visiškas 

grįžtamumas per: 2 dienas.  

Konjuktyvos balas (vidutinis): 3 ( 24, 48, 72val.). Grįžtamumas: visiškas 

grįžtamumas per: 10 dienų.  

Chemozės balas: 1 (24, 48, 72 val.). Grįžtamumas: visiškas grįžtamumas 
per: 7 dienas.  

Magnio nitratas (triušis) (analoginis):  

Ragenos drumstumo balas (vidutinis): 0 (24, 48, 72 val.).   

Rainelės balas (vidutinis): 0 (24, 48, 72 val.).   

Konjuktyvos balas (vidutinis): 2 ( 24, 48, 72 val.). Grįžtamumas: visiškas 

grįžtamumas per: 7 dienas.  

Chemozės balas:1 (24, 48, 72 val.). Grįžtamumas: visiškas grįžtamumas 

per: 72 valandas.  

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas :  Nejautrina. Remiantis turimais duomenimis apie mišinio komponentus, 

klasifikacijos kriterijai neatitinka reikalavimų.  

Papildoma informacija   Amonio nitratas (pelė) (OECD Gairė 429):  

Medžiagų koncentracijoms 10, 25 ir 50 % apskaičiuotos SI vertės buvo 
atitinkamai 0,7; 1,3 ir 2,5 (SI <3).  

Magnio nitratas (pelė) (OECD Gairė 429):  

Medžiagų koncentracijoms 10, 25 ir 50 % apskaičiuotos SI vertės buvo 

atitinkamai 0,6; 0,4 ir 0,4 (SI <3).  

Mutageninis poveikis lytinėms 

ląstelėms  

:  Analoginė informacija parodė, kad amonio nitratas ir magnio nitratas nėra 

laikomi genotoksiniais. Remiantis turimais duomenimis apie mišinio 

komponentus, klasifikacijos kriterijai neatitinka reikalavimų.  

Papildoma informacija  :  Amonio nitratas (analoginis) (OECD Gairė 471):  

In vitro genų mutacijos tyrimas su bakterijomis: neigiamas. 

Magnio nitratas (analoginis) (OECD Gairė 473):  

In vitro citogeniškumo / chromosomų aberacijos tyrimas žinduolių 

ląstelėse: neigiamas.  

Kancerogeniškumas  :  Neklasifikuojamas kaip kancerogenas pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008.   
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Papildoma informacija  :  Nėra cheminių medžiagų konkrečių duomenų. Remiantis 

epidemiologiniais tyrimais ir bandymais su gyvūnais, buvo nustatyta, kad 

prarijus nitrato, kancerogeninis poveikis (dėl nitrito -> N-nitrozo junginių 

susidarymo) beveik neįtraukiamas, jei koncentracija neviršija 45 mg/l 

geriamajame vandenyje.  

Toksiškumas reprodukcijai  :  Mišinys neklasifikuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl 

reprodukcijos ir toksiškumo vystymuisi.  

Papildoma informacija  :  Remiantis turimais duomenimis apie mišinio komponentus.   

  

  Amonio nitratas (CAS Nr. 6484-52-2)  
Magnio nitratas (CAS Nr. 

1037760-3)  

NOAEL, prarijus, žiurkė  

(toksiškumas reprodukcijai / 

vystymuisi)  

≥1500 mg/kg/dieną (analoginis)  

(OECD Gairė 422)  

≥1500 mg/kg/dieną (analoginis)  

(OECD Gairė 422)  

  

STOT-vienkartinis poveikis  :  Mišinys neklasifikuojamas dėl STOT SE pagal Reglamentą (EB) 

Nr.1272/2008.  

Papildoma informacija  

  

:  Nėra duomenų.  

STOT-kartotinis poveikis  :  Mišinys neklasifikuojamas dėl kartotinės dozės toksiškumo pagal 

Reglamentą (EB) Nr.1272/2008.  

Papildoma informacija  :  Remiantis turimais duomenimis apie mišinio komponentus.  

  

  Ammonium nitrate (CAS 6484-52-2)  
Magnesium nitrate (CAS 

1037760-3)  

NOAEL, prarijus, žiurkė  ≥1500 mg/kg/dieną (analoginis)  

(OECD Gairė 422)  

≥1500 mg/kg/dieną (analoginis)  

(OECD Gairė 422)  

NOAEL, sublėtinis, prarijus, žiurkė, 

patinėlis  

 256 mg/kg sv./dieną (OECD Gairė  

453)  

Nėra duomenų  

NOAEC, lėtinis, įkvėpus, žiurkė 

(isteminis poveikis)  

>185 mg/m³ (oras)  Nėra duomenų  

  

Aspiracijos pavojus  : Neklasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008. Nėra duomenų.  

  

Galimas neigiamas poveikis žmonių : Komponentų skilimo produktai gali būti kenksmingi sveikatai. Produktas sveikatai 

ir simptomai gali sukelti uždelstą poveikį. Methemoglobinemija yra įmanoma.  

  

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija  
  

12.1.  Toksiškumas  

Ekologija - vanduo : Yra žinoma, kad nitrato medžiagos vaidina svarbų vaidmenį praturtinant paviršinį vandenį 

maistinėmis medžiagomis, tai vadinama eutrofikacija. Eutrofikaciniuose 

vandenyse yra padidėjusi maistinių medžiagų koncentracija, kuri skatina 

tam tikrų dumblių augimą, skatindama paprastųjų dumblių ir planktono 

augimą. Deguonies koncentracija vandenyje paprastai sumažėja, 

darydama įtaką kitoms gyvybėms, pvz., daugumai žuvų rūšių, kas veda 
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prie neigiamo poveikio ekosistemos biologinei įvairovei. Eutrofikacija yra 

nitratų pertekliaus aplinkoje rezultatas.   

  

  
Amonio nitratas   

(CAS Nr. 6484-52-2)  

Magnio nitratas  

(CAS Nr. 10377-60-3)  

Trumpalaikis toksiškumas     

LC50 žuvys  95 - 447 mg/l 48 valandos  

(Cyprinus carpio L.) (pusiau statinis 

bandymas).  

> 100 mg/l 96 val. (Salmo gairdneri) 

(analoginis) (OECD Gairė 203).  

EC50 vandens bestuburiai  490 mg/l 48 valandos (Daphnia 

magna) (analoginis) (pramoninių 

atliekų toksiškumo nustatymo 

bandymas).  

490 mg/l 48 valandos (Daphnia 

magna) (analoginis) (pramoninių 

atliekų toksiškumo nustatymo 

bandymas).  

Ilgalaikis toksiškumas     

NOEC žuvys  Nėra duomenų.  157 mg/l 32d. (Pimephales 

promelas) (analoginis) (ASTM E 

1241-92).  

LOEC žuvys  Nėra duomenų.  294 mg/l 32d. (Pimephales 

promelas) ( analoginis).  

EC50 vandens bestuburiai  555 mg/l 7d. (Bullia digitalis)  

(Bandomųjų organizmų atsparumas  

amonio nitrato tirpalams 

natūraliajame jūros vandenyje).  

Nėra duomenų.  

EC50 vandens dumbliai ir 

cianobakterijos  

1,7 g/l 10 dienų (keletas bentoso 

diatomų) (analoginis).  

1,7 g/l 10 dienų (keletas bentoso 

diatomų) (analoginis).  

EC50 mikroorganizmai  > 1000 mg/l 180 min (daugiausiai 

buitinių nuotekų aktyvintas 

dumblas) (analoginis) (OECD Gairė 

209).  

> 1000 mg/l 180 min. (daugiausiai 

buitinių nuotekų aktyvintas 

dumblas) (analoginis) (OECD Gairė 

209).  

  

12.2.  Patvarumas ir skaidomumas  

  

  Amonio nitratas (CAS Nr. 6484-52-2)  Magnio nitratas (CAS Nr. 10377-60-3)  

Patvarumas ir skaidomumas  Abiotinis skilimas: visiškai disocijuoja 
vandenyje.  

Hidrolizė: nėra duomenų.  

Biodegradacija vandenyje: nėra 

duomenų.  

Biodegradacija dirvožemyje: nėra 

duomenų.  

Fototransformacija / fotolizė: nėra 

duomenų.  

Abiotinis skilimas: visiškai 

disocijuoja vandenyje. Hidrolizė: 

nėra duomenų.  

Biodegradacija vandenyje: nėra 

duomenų.  

Biodegradacija dirvožemyje: nėra 

duomenų.  

Fototransformacija / fotolizė: nėra 

duomenų.  
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12.3.  Bioakumuliacijos potencialas  

  
Amonio nitratas   

(CAS Nr. 6484-52-2)  

Magnio nitratas  

(CAS Nr. 10377-60-3)  

Log Pow  Netaikoma.  Netaikoma.  

Bioakumuliacijos potencialas  Žemas potencialas.  Žemas potencialas.  

  

12.4.  Judumas dirvožemyje  

  
Amonio nitratas   

(CAS Nr. 6484-52-2)  

Magnio nitratas  

(CAS Nr. 10377-60-3)  

Ekologija - dirvožemis  Nėra duomenų.  Nėra duomenų.  

  

12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai  

Ši medžiaga/mišinys neatitinka PBT kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą. Ši 

medžiaga/mišinys neatitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.  

  

12.6.  Kitas nepageidaujamas poveikis  

Papildoma informacija  :  

  

Produktas yra mažai toksiškas vandens florai ir faunai. Pažymėtina, kad 

didelis medžiagos kiekio išleidimas į vandens telkinį gali paskatinti dumblių 

augimą negyvuose vandenyse ir gali sutrikdyti vandeninių sistemų 

pusiausvyrą.  

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas   

   

13.1.  Atliekų tvarkymo metodai   

Atliekų šalinimo rekomendacijos : Atliekos turi būti šalinamos laikantis nacionalinių ir vietos atliekų šalinimo taisyklių. 

Naudojamos pakuotės yra šalinamos. Nešalinti atliekų per kanalizacijos 

sistemas.  

Rekomenduojama valyti: vanduo, jei reikia, su valikliu.  

Gabenimo pakuotės skirtos daugkartiniam naudojimui.  

Europos atliekų sąrašas (LoW) kodas  : Netaikoma  

      

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.  

  

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenimą  
  

Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN   

14.1.  JT numeris  

JT Nr. (ADR)  : 2067  

JT Nr. (IMDG)  : 2067  

JT Nr. (IATA)  : 2067  

JT Nr. (ADN)  : 2067  

JT Nr. (RID)  : 2067  

  

14.2.  UN Teisingas krovinio pavadinimas  
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Teisingas krovinio pavadinimas  : Trąšos Amonio nitrato pagrindu  

Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG)  : Trąšos Amonio nitrato pagrindu  

Teisingas krovinio pavadinimas (IATA)  : Trąšos Amonio nitrato pagrindu  

Teisingas krovinio pavadinimas (ADN)  : Trąšos Amonio nitrato pagrindu  

Teisingas krovinio pavadinimas (RID)  : Trąšos Amonio nitrato pagrindu  

Gabenimo dokumento aprašymas (ADR) : UN2067, Trąšos Amonio nitrato pagrindu, 5.1, (E), III  

Gabenimo dokumento aprašymas  : UN2067, Trąšos Amonio nitrato pagrindu, 5.1, III (IMDG)  

Gabenimo dokumento aprašymas  : UN2067, Trąšos Amonio nitrato pagrindu, 5.1, III (IATA)  

Gabenimo dokumento aprašymas   : UN2067, Trąšos Amonio nitrato pagrindu, 5.1, III (ADN)  

Gabenimo dokumento aprašymas  (RID) : UN2067, Trąšos Amonio nitrato pagrindu, 5.1, III  

  

14.3.  Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  

ADR  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

(ADR)  

  

:  

  

5.1 (Oksidatorius)  

Pavojaus etiketė  :  

 

IMDG  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  

(IMDG)  

  

:  

   

5.1 (Oksidatorius)  

Pavojaus etiketė (IMDG)  :  

 

IATA  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

(IATA)  

  

:  

   

5.1 (Oksidatorius)  

Hazard labels (IATA)  :  

 

ADN  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

(ADN)  

  

:  

   

5.1 (Oksidatorius)  

Pavojaus etiketė (ADN)  :  

 

RID  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

(RID)  

  

:  

  

  

5.1 (Oksidatorius)  
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Pavojaus etiketė (RID)  

  

:  

  
14.4.  Pakuotės grupė    

Pakuotės grupė  : III  

Pakuotės grupė (IMDG)  : III  

Pakuotės grupė (IATA)  : III  

Pakuotės grupė (ADN)  : III  

Pakuotės grupė (RID)  : III  

  

14.5.  Pavojus aplinkai   

Pavojinga aplinkai  : Ne  

Jūros teršalas  : Ne  

Kita informacija  

  

: Ne  

14.6.  Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

Specialios gabenimo atsargumo : Visada gabenti uždarose talpose. Užtikrinti, kad produktą vežantys priemonės 

asmenys žinotų, ką daryti avarijos arba išsiliejimo atveju. Informacijos apie  

poveikio kontrolę / asmens apsaugą žiūrėti SDS 8 skirsnyje.  

    

- Sausumos transportas  

Klasifikacijos kodas (ADR)   : O2  

Specialios nuostatos (ADR)  : 186, 306, 307  

Pavojaus identifikavimo numeris  : 50  

(Kemlerio Nr.)  

Tunelio ribojimo kodas (ADR)  : 3(E)  

Ribojamas kiekis (ADR)  : 5 kg  

Išimties kiekis (ADR)  : E1  

Pakavimo instrukcijos (ADR)  : P002, IBC08, LP02, R001  

Specialios pakavimo nuostatos (ADR) : B3  

Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)  : MP10  

Nešiojamų cisternų ir biralų konteinerių 

instrukcijos (ADR)  

: T1, BK1, BK2, BK3  

Nešiojamų cisternų ir biralų 

konteinerių nuostatos (ADR)  

: TP33  

Cisternos kodas (ADR)  : SGAV  

Cisternos specialios nuostatos (ADR)  : TU3  

Transportas, skirtas vežti cisternas  : AT  

Gabenimo kategorija (ADR)  : 3  

Specialios vežimo nuostatos - 

pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas 

(ADR)  

: CV24  

Specialios vežimo nuostatos - Operacija 

(ADR)  

: S23  

EAC kodas  : 1Z  
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- Gabenimas jūra  
    

EmS-Nr. (Ugnis)  : F-H  

EmS-Nr. (Išsiliejimas)  : S-Q  

Specialios nuostatos (IMDG)  : 186, 306, 307, 900, 967  

Ribojamas kiekis (IMDG)  : 5 kg  

Išimties kiekis (IMDG)  : E1  

Pakavimo instrukcijos (IMDG)  : P002, LP02  

IBC pakavimo instrukcijos (IMDG)  : IBC08  

IBC nuostatos (IMDG)  : B3  

Cisternos instrukcijos (IMDG)  : T1, BK2, BK3  

Cisternos specialios nuostatos (IMDG) : TP33  
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Krovimo kategorija (IMDG)  C kategorija. A kategorija taikoma tik tada, jei laikomasi 2067 specialiųjų 

krovimo nuostatų, nurodytų 7.4.1.4 ir 7.6.2.8.4 punktuose. "Atskirai nuo 

4.1 klasės", degios medžiagos (ypač skysčiai), bromatai, chloratai, 

chloritai, hipochloritai, nitritai, perchloratai, permanganatai ir metaliniai 

milteliai, saugomi nuo karščio šaltinių. 7.7.3.9  

Savybės ir pastabos (IMDG)  : Kristalai, granulės arba granulės. Visiškai arba iš dalies tirpsta vandenyje. 

Palaiko degimą. Didelis gaisras laivuose, vežančiuose šias medžiagas, 

gali sukelti sprogimo pavojų, užteršimo atveju (pvz., Naudojant mazutą) 

arba stipriai uždarant. Gretimas sprogimas taip pat gali sukelti sprogimo 

pavojų. Stipriai kaitinant, skaidosi, išskiria toksiškas dujas ir dujas, kurios 

palaiko degimą. Draudžiama transportuoti AMONIO NITRATĄ, kuris gali 

savaime įkaisti iki skaidymosi.  

- Gabenimas oru  
    

UPS maksimali talpa vienam vidiniam 

indui (IATA)  

  5 kg  

UPS maksimalus neto kiekis Pkg 

(IATA)  

: Not Accepted  

CAO pakavimo instrukcijos (IATA)  : 563  

CAO maksimalus neto kiekis (IATA)  : 30 kg  

Specialios nuostatos (IATA)  :  A64, A79, A89, A803  

ERG kodas (IATA)   :  5L  

- Gabenimas vidaus vandenimis  
    

Klasifikacijos kodas (ADN)  : O2  

Specialios nuostatos (ADN)  : 186, 306, 307  

Ribotas kiekis (ADN)   : 5 kg  

Išskirtinis kiekis (ADN)  : E1  

Vežimo leidimas (ADN)   : B  

Reikalinga įranga (ADN)  : PP  

Mėlynųjų spurgų skaičius /šviesos 

(ADN)  

: 0  

- Gabenimas geležinkeliu  
    

Klasifikacijos kodas (RID)  : O2  

Specialios nuostatos (RID)  : 186, 306, 307  
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Pavojaus identifikavimo numeris (RID) : 50  

Ribotas kiekis (RID)   : 5 kg  

Išskirtinis kiekis (RID)  : E1  

Pakavimo instrukcijos (RID)  : P002, IBC08, LP02, R001  

Specialios pakavimo nuostatos (RID)  : B3  

Mišraus pakavimo nuostatos (RID)   : MP10  

Nešiojamų cisternų ir biralų  : T1, BK1, BK2, BK3 konteinerių 

specialios instrukcijos (RID)   

Nešiojamų cisternų ir biralų  : TP33  

konteinerių nuostatos (RID)   

Cisternų kodas RID cisternoms (RID)  : SGAV  

Specialios nuostatos RID cisternoms  : TU3 

(RID)   

Gabenimo kategorija (RID)   : 3  

Specialios vežimo nuostatos – biralai  : VC1, VC2, AP6, AP7 

(RID)  

Specialios vežimo nuostatos -  CW24  

Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas  

(RID)   

„Colis ekspres“ (skubūs siuntiniai)  : CE11  

(RID)  

  

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

Netaikoma.   

Produktas yra įtrauktas į IMSBC kodekso I priedą (Klasė: 5.1. Grupė: B).  

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą  
  

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

15.1.1. ES teisės aktai  

Leidimai ir/arba naudojimo apribojimai (XVII priedas):  
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1. Po 2010 m. birželio 27 d., negalima pateikti į rinką pirmą kartą kaip medžiagos 

arba mišinių, kuriuose yra daugiau kaip 28 % azoto, išskyrus atvejus, kai trąšos atitinka 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 III priede išdėstytas technines 

nuostatas dėl didelio azoto kiekio amonio nitrato trąšų. (*).  

2. Negalima pateikti į rinką po 2010 m. birželio 27 d. Kaip medžiagos ar mišinių, 
kuriuose azoto kiekis amonio nitrato atžvilgiu sudaro ne mažiau kaip 16% masės, išskyrus 
atvejus, kai tiekiamas:   

(a) tolimesnių naudotojų ir platintojų, įskaitant fizinius ar juridinius asmenis, 

turinčius licenciją arba leidimą pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB (**);   

(b) ūkininkams, dirbantiems žemės ūkio veikloje visą darbo dieną arba ne visą 

darbo dieną, ir nebūtinai siejama su žemės ploto dydžiu.  Šioje pastraipoje tikslams:   

(i) „ūkininkui“ fiziniam arba juridiniam asmeniui arba fizinių arba juridinių asmenų 

grupei, nepriklausomai nuo to, koks teisinis statusas grupei ir jos nariams suteikiamas pagal 

nacionalinę teisę, kurių valda yra Bendrijos teritorijoje, kaip nurodyta Sutarties 299 

straipsnyje, ir kurie vykdo žemės ūkio veiklą;   

(ii) „žemės ūkio veikla “- tai žemės ūkio produktų gamyba, auginimas ar auginimas, 
įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių veisimą ir gyvūnų laikymą ūkininkavimo 
tikslais arba geros žemės ūkio ir aplinkos būklės išlaikymą, kaip nustatyta Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (***);   

(c) fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys profesine veikla, pavyzdžiui, 

sodininkyste, augalų auginimu šiltnamiuose, parkų, sodų ar sporto aikštelių priežiūra, 

miškininkyste ar kita panašia veikla.  

3. Tačiau dėl 2 dalyje nurodytų apribojimų, valstybės narės iki 2014 m. liepos 1 d. dėl socialinių 

ir ekonominių priežasčių, gali taikyti iki 20% azoto kiekio masės amonio nitrato atžvilgiu 

medžiagoms ir mišiniams, kurie tiekiami į rinką jų teritorijose. Jos apie tai praneša Komisijai ir 

kitoms valstybėms narėms.  ______________   

(*) OJ L 304, 21.11.2003, p. 1.   

(**) OJ L 121, 15.5.1993, p. 20.   

(***) OJ L 270, 21.10.2003, p. 1  

Įrašas 58   

Amonio nitratas  

(AN)   

CAS Nr. 6484-52-2   

EC Nr. 229-347-8  

  

Mišinio komponentai neįtraukti į REACH kandidatinį  sąrašą. Mišinio 

komponentai neįtraukti į REACH XIV priedo sąrašą.  

  

Kita informacija, apribojimų ir 

draudimų taisyklės  

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 

I ir II priedai: Neįtraukta į sąrašą.  

  

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis 

medžiagomis, kontrolės (SEVESO III): Neįtraukta į sąrašą.  

  

Direktyva 2013/39/ES prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje (iš 

dalies keičianti Direktyvą 2006/60/EB - Vandens pagrindų direktyva ir 

Direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos 

srityje): Neįtraukta į sąrašą.  

  

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.  

649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo:  Neįtraukta 

į sąrašą.  
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Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvarių organinių teršalų (medžiagų, 

kurioms taikomos išleidimo mažinimo nuostatos, sąrašas): Neįtraukta į 

sąrašą.  

Seveso direktyva 2012/18 / ES, kurioje yra svarbių pavojingų medžiagų: 1 

priedo 2 dalis - išvardintos pavojingos medžiagos. Aukščiausio lygio ir 

žemesnės pakopos reikalavimus atitinkantys kiekiai pateikiami 1 priede.  

  

Sprogmenų pirmtakų reglamentas (ES) 98/2013: Įrašyta. II priedo 16% azoto 

koncentracijos amonio nitrato arba didesnės koncentracijos.  

  

  

   

  

  

15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai  

Nutarimas dėl cheminių medžiagų draudimo (ChemVerbotsV): įrašytas 2 priedas – reikalavimai: žiūrėti teisės akto 8, 9, 

10 skirsnius - nurodo amonio nitrato ir mišinių, turinčių amonio nitrato, kurie gali būti priskirti A arba E grupei, nurodytai 5 

punkte. Teisės akto I priede arba BI, ~ CI, D IV pogrupiuose).  

Norvegijos teisės aktas dėl sprogmenų pirmtakų tvarkymo: įrašytas: 2 sąrašas – koncentracijos riba = 16% (sv./sv.) azoto, 

atsižvelgiant į amonio nitratą arba daugiau.  

15.1.3. Klasifikavimas pagal JT-GHS  

Ženklinimas pagal JT-GHS:    

  :               

  

Pavojaus piktogramos (CLP)   

   

   GHS03  GHS07  

Signalinis žodis (CLP)  :  Atsargiai  

  

Pavojingumo frazės (CLP)  :  H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. 

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.  

Atsargumo frazės (CLP)  :  P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, 

atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  

P220: Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.  

P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausus chemines 

medžiagas arba alkoholiui atsparias putas.  

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą ir rankas.  

P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti 

akių (veido) apsaugos priemones.  

P305+P351+P338: IF IN EYES: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes  

atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
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15.2.  Cheminės saugos vertinimas  

Parengta mišinio komponentų cheminės saugos ataskaita.  

  

SKIRSNIS 16: Kita informacija  
  

Pakeitimų indikacija: Pilnai peržiūrėtas SDS.   

  

Santrumpos ir akronimai:  

  CSR (Chemiinės saugos ataskaita)  

  OEL (Poveikio darbo vietoje ribinė vertė)  

  LTEL (Ilgalaikio poveikio ribinė vertė)  

  STEL (Trumpalaikio poveikio ribinė vertė)  

  STOT SE (STOT-vienkartinis poveikis)  

  STOT RE (STOT-kartotinis poveikis)  

  DNEL (Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė)  

  DMEL (Išvestinė ribinė minimalų poveikį sukelianti vertė)  

  PNEC (Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija)  

  PBT (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška)  

  vPvB (Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos)  

  NOAEL (Nepastebimas neigiamo poveikio lygis)  

  NOEL (Nepastebimo poveikioo apkrova)  

  NOEC (Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija)  

  LOEC (Mažiausia pastebėto poveikio koncentracija)  

  LOAEL (Mažiausias pastebėtas neigiamas poveikis)  

  LD50 (Mirtina dozė 50%)  

  LC50 (Mirtina koncentracija 50%)  

  LD100 (Mirtina dozė 100%)  

  IMSBC (Tarptautinis saugaus birių krovinių vežimo kodeksas (Tarptautinis birių krovinių kodas))  

  

Mokymo patarimai : Produktą tvarkantis personalas turi būti akivaizdžiai supažindintas su pavojingomis savybėmis, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos principais, susijusiais su produktu ir 

pirmosios pagalbos principais.  

Kita informacija  : Nėra.  

  

 Visas H- ir EUH-frazių tekstas:  

Eye Irrit. 2  Akių dirginimas, Kategorija 2  

Oxid. Solid 3  Oksiduojančios kietosios medžiagos, Kategorija 3  

H272  Gali padidinti gaisrą, oksidatorius  

H319  Sukelia smarkų akių dirginimą  

  

SDS ES (REACH II priedas)  
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Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pateikta sąžiningai ir įsitikinus jos tikslumu, remiantis mūsų žiniomis 

apie atitinkamą medžiagą/preparatą paskelbimo dieną. Tai nereiškia, kad bendrovė „AS DBT“ prisiima bet kokią teisinę 

atsakomybę ar atsakomybę už jos naudojimo ar netinkamo naudojimo pasekmes konkrečiomis aplinkybėmis.  

  

Vertimo data: 2019 05 14 – atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas tiekėjas Lietuvoje, pagalbos telefono numeris 

Lietuvoje, pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Saugos duomenų lapo versija pakeista į 

4.3.  

  

    

Saugos duomenų lapo priedas  
  

Amonio nitrato kaip šios medžiagos poveikio scenarijai, laikomi pagrindiniu komponentu produkto pavojingumo 

profilyje.   

Produkto poveikio scenarijus (-ai)  

Poveikio 

scenarijus  

ES antraštė  

ES1  Medžiagos gaminimas  

ES2  Pramoninis naudojimas, įskaitant platinimą ir kitą veiklą, susijusią su procesais pramoniniuose 

įrenginiuose  

ES3  Profesionalus galutinis naudojimas  

ES4  Vartotojų galutinis naudojimas  

  

  

Poveikio scenarijus 1  
1  Poveikio scenarijaus antraštė (ES)  

  Amonio nitrato gaminimas  

2  Veiklos arba procesų, kuriems taikomas poveikio scenarijus, aprašymas  

  Visų su naudojimu susijusių deskriptorių sąrašas ES 1  

  Proceso kategorija (PROC):  

PROC 2: Naudojimas uždarame, nepertraukiamame procese periodiškai kontroliuojant  

PROC 3: Naudojimas uždarame periodiniame procese (sintezė arba formulavimas)  

PROC 1: Naudojimas uždarame procese, nesant poveikio tikimybei  

PROC 8a: Medžiagos arba preparato perkėlimas (įkrovimas/iškrovimas) iš/į laivus/didelius konteinerius 
nepritaikytose tam vietose  

PROC 8b: Medžiagos arba preparato perkėlimas (įkrovimas/iškrovimas) iš/į laivus/didelius konteinerius 
pritaikytose tam vietose  

PROC 9: Medžiagos arba preparato perkėlimas į mažas talpas (skirta pildymo linija, įskaitant svėrimą)  

PROC 14: Preparatų gaminimas arba gaminimas tabletavimo, suspaudimo, ekstruzijos, granuliavimo būdu 

PROC 15: Naudojimas kaip laboratorinio reagento Išleidimo į aplinką kategorija (ERC):  

ERC 1: Medžiagos gaminimas  

Galutinio naudojimo sektorius (SU):  

SU 8: Birių, stambaus masto cheminių medžiagų (įskaitant naftos produktus) gamyba 

SU 9: Smulkių cheminių medžiagų gamyba  



Amonio nitratas (trąšos)  

Saugos duomenų lapas  
  

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir jo papildymo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus  

  

2018/10/08  LT (Lietuviškas)    25/30  

  

2.1.  Pridėtinis scenarijus (1) kontroliuojantis poveikį amonio nitrato gaminti (ES1)  

Poveikis aplinkai dėl amonio nitrato gamybos  

2.1 skirsnyje aprašomas teršalų išmetimas į aplinką, kuris gali atsirasti gaminant amonio nitratą (ES1)  

  

Kadangi ši medžiaga atitinka klasifikavimo kaip pavojingos aplinkai kriterijus, šios cheminės medžiagos rizikos 

aplinkai vertinimas nebuvo atliktas, todėl šios naudojimo sąlygos nėra įtrauktos.  

2.2.  Pridėtinis scenarijus (2) kontroliuojant poveikį darbuotojams medžiagos gamyboje, įskaitant 

tvarkymą, laikymą ir kokybės kontrolę.  

2.2 skirsnyje aprašomas galimas poveikis darbuotojams gaminant medžiagą, įskaitant tvarkymą, laikymą ir kokybės 

kontrolę.  

  

Visiems aktualiems procesams, susijusiems su Pridėtinio scenarijaus 2 punkte esančiais PROC kodais, nurodomos 

tos pačios darbo sąlygos ir rizikos valdymo priemonės personalui. Todėl jie visi apima tik vieną pridėtinį scenarijų 

(2).  

Produkto charakteristikos  Kieta su mažu dulkių susidarymo 

indeksu  

Naudoti kiekiai  Neaktualu  

Dažnumas ir naudojimo arba poveikio trukmė  >4 valandos per dieną  

Žmogiškieji veiksniai ir rizikos valdymas  Ne aktualu  

Kitos veiklos sąlygos, kurios turi įtakos darbuotojams  Amonio nitratas gaminamas uždaroje 

aplinkoje  

Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmenyje (šaltinis), kad būtų 

išvengta išleidimo  

Neaktualu  

Techninės sąlygos ir priemonės, skirtos kontroliuoti šaltinio sklaidą 

darbuotojams  

1.- Tinkamas medžiagos sulaikymas  

2.- Geros vėdinimo sąlygos  

Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ar apriboti 

išmetimą, sklaidą ir poveikį  

Neaktualu  

Asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimo sąlygos ir priemonės  Naudoti apsauginius akinius  

3  Poveikio vertinimas ir nuoroda į jo šaltinį  

Pridėtinis scenarijaus 1 informacija (poveikis aplinkai):  

Aplinkos vertinimas nebuvo baigtas, nes medžiaga neatitinka klasifikavimo kaip pavojinga aplinkai kriterijų, todėl nėra 

pridėtinio poveikio aplinkai vertinimo.  

Pridėtinis scenarijaus 2 informacija (poveikis personalui):  

  

Įtrauktas kokybinis vertinimas, kuriame daroma išvada, kad toks naudojimas yra saugus darbuotojams.  

Šios medžiagos toksikologinis poveikis pasireiškia akių dirginimu (vietinis parametras), kurio DNEL vertė negali būti 

įvertinta. Kadangi informacijos apie dozę-atsaką nėra. Minimalus sisteminis poveikis buvo pastebėtas esant tokioms 

didelėms dozėms, kuriomis personalas niekada nebus veikiamas (žiūrėti atitinkamą DNEL 8 skirsnį SDS), todėl 

nebuvo būtina atlikti kiekybinį rizikos vertinimą.  

4  Rekomendacijos tarpiniams vartotojams įvertinti, ar jie dirba pagal nustatytas ribas ES  

Papildomos rizikos valdymo priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos aukščiau pateiktose pridėtiniuose 

scenarijuose (2.1. 2.2.), nėra būtinos siekiant užtikrinti saugumą naudojimo metu ir dirbti laikantis ES 1 poveikio 

scenarijaus ribų.  

5  Geros praktikos rekomendacijos, papildančios cheminės saugos vertinimo ( CSA) rekomendacijas, 
reikalaujamas REACH   

Priemonės, kurioms netaikomas 37 (4) str. REACH  
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- Tinkamas medžiagos ribojimas  

- Veikiamu darbuotojų skaičiaus sumažinimas  

- Išleidimo proceso atskyrimas  

- Veiksmingos užterštumo ištraukimo sistemos naudojimas  

- Geros vėdinimo sąlygos  

- Sąlyčio su užterštais objektais ir instrumentais vengimas  

- Reguliarus darbo vietos ir įrangos valymas  

- Teritorijos priežiūra ir patikra, ar taikomos rizikos valdymo priemonės  

- Darbuotojų geros praktikos apmokymas  

- Standartinių asmens higienos sąlygų laikymasis  

  

 
Poveikio scenarijus 2  

1  Poveikio scenarijaus antraštė  (ES)  

  Pramoninis naudojimas, įskaitant platinimą ir kitą veiklą, susijusią su procesais pramoniniuose įrenginiuose  

2  Veiklos ar procesų, kuriems taikomas poveikio scenarijus, aprašymas  

  Visų su naudojimu susijusių deskriptorių sąrašas ES 2  

 

  Proceso kategorija (PROC):  

PROC 2: Naudojimas uždarame, nepertraukiamame procese periodiškai kontroliuojant   

PROC 3: Naudojimas uždarame periodiniame procese (sintezė arba formulavimas)  

PROC 5: Preparatų ir gaminių maišymas arba suliejimas formulavimo procese (daugiapakopis ir/arba 

reikšmingas sąlytis)  

Rinkos sektorius pagal chemijos produktų tipą:  

PC 1: Klijai, hermetikai  

PC 11: Sprogmenys  

PC 12: Trąšos  

PC 37: Vandens valymo cheminės medžiagos  

Išleidimo į aplinką kategorija (ERC): 

ERC 2: Preparatų formulavimas  

2.1.  Pridėtinis scenarijus (1) gaminant amonio nitratą, kontroliuojamas poveikis aplinkai (ES2)  

Poveikis aplinkai, atsirandantis dėl formulavimo ir pramoninio amonio nitrato naudojimo kaip tarpinės medžiagos  

2.1. skirsnyje aprašomas teršalų išmetimas į aplinką, kuris gali atsirasti ruošiant preparatus (ERC2)   

  

Kadangi ši medžiaga atitinka klasifikavimo kaip pavojingos aplinkai kriterijus, šios cheminės medžiagos rizikos 

aplinkai vertinimas nebuvo atliktas, todėl šios naudojimo sąlygos nėra įtrauktos.  

2.2.  Pridėtinis scenarijus (2) kontroliuojant poveikį darbuotojams medžiagos gamyboje, įskaitant 

tvarkymą, laikymą ir kokybės kontrolę.  

  

Visiems aktualiems procesams, susijusiems su Pridėtinio scenarijaus 2 punkte esančiais PROC kodais, nurodomos 

tos pačios darbo sąlygos ir rizikos valdymo priemonės personalui. Todėl jie visi apima tik vieną pridėtinį scenarijų 

(2).  

Produkto charakteristikos  Kieta su mažu dulkių susidarymo 

indeksu  

Naudoti kiekiai  Ne aktualu  

Dažnumas ir naudojimo arba poveikio trukmė  >4 valandos per dieną  
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Žmogiškieji veiksniai ir rizikos valdymas  Neaktualu  

Kitos veiklos sąlygos, kurios turi įtakos darbuotojams   Amonio nitratas gaminamas uždaroje  

aplinkoje  

Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmenyje (šaltinis), kad būtų 

išvengta išleidimo  

Neaktualu  

Techninės sąlygos ir priemonės, skirtos kontroliuoti šaltinio sklaidą 

darbuotojams  

1.- Tinkamas medžiagos sulaikymas  

2.- Geros vėdinimo sąlygos  

Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ar apriboti 

išmetimą, sklaidą ir poveikį  

Neaktualu  

Asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimo sąlygos ir priemonės  Naudoti apsauginius akinius  

3  Poveikio vertinimas ir nuoroda į jo šaltinį  

Pridėtinis scenarijaus 1 informacija (poveikis aplinkai):  

Aplinkos vertinimas nebuvo baigtas, nes medžiaga neatitinka klasifikavimo kaip pavojinga aplinkai kriterijų, todėl nėra 

pridėtinio poveikio aplinkai vertinimo.  

Pridėtinis scenarijaus 2 informacija (poveikis personalui):  

  

Įtrauktas kokybinis vertinimas, kuriame daroma išvada, kad toks naudojimas yra saugus darbuotojams.  

Šios medžiagos toksikologinis poveikis pasireiškia akių dirginimu (vietinis parametras), kurio DNEL vertė negali būti 

įvertinta, kadangi informacijos apie dozę-atsaką nėra. Minimalus sisteminis poveikis buvo pastebėtas esant tokioms 

didelėms dozėms, kuriomis personalas niekada nebus veikiamas (žiūrėti atitinkamą DNEL 8 skirsnį SDS), todėl 

nebuvo būtina atlikti kiekybinį rizikos vertinimą.  

4  Rekomendacijos tarpiniams vartotojams įvertinti, ar jie dirba pagal nustatytas ribas ES  

Papildomos rizikos valdymo priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos aukščiau pateiktose pridėtiniuose 

scenarijuose (2.1. 2.2.), nėra būtinos siekiant užtikrinti saugumą naudojimo metu ir dirbti laikantis ES 2 poveikio 

scenarijaus ribų.   

5  Geros praktikos patarimai, papildantys cheminės saugos vertinimą ( CSA), reikalaujamą REACH  

Priemonės, kurioms netaikomas 37 (4) str. REACH  

- Tinkamas medžiagos ribojimas  

- Veikiamu darbuotojų skaičiaus sumažinimas  

- Išleidimo proceso atskyrimas  

- Veiksmingos užterštumo ištraukimo sistemos naudojimas  

- Geros vėdinimo sąlygos  

- Sąlyčio su užterštais objektais ir instrumentais vengimas  

- Reguliarus darbo vietos ir įrangos valymas  

- Teritorijos priežiūra ir patikra, ar taikomos rizikos valdymo priemonės  

- Darbuotojų geros praktikos apmokymas  

- Standartinių asmens higienos sąlygų laikymasis  

  

Poveikio scenarijus 3  
1  Poveikio scenarijaus antraštė  (ES)  

  Profesionalus galutinis naudojimas  

2  Veiklos ar procesų, kuriems taikomas poveikio scenarijus, aprašymas  

  Visų su naudojimu susijusių deskriptorių sąrašas ES 3  



Amonio nitratas (trąšos)  

Saugos duomenų lapas  
  

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir jo papildymo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus  

  

2018/10/08  LT (Lietuviškas)    28/30  

  

  Proceso kategorija (PROC):  

PROC 1: Naudojimas uždarame procese, nesant poveikio tikimybei  

PROC 2: Naudojimas uždarame, nepertraukiamame procese periodiškai kontroliuojant  

PROC 8a: Medžiagos arba preparato perkėlimas (įkrovimas/iškrovimas) iš/į laivus/didelius konteinerius ne 
nepritaikytose tam vietose  

PROC 8b: Medžiagos arba preparato perkėlimas (įkrovimas/iškrovimas) iš/į laivus/didelius konteinerius 
pritaikytose tam vietose  

PROC 9: Medžiagos arba preparato perkėlimas į mažas talpas (skirta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 

PROC 11: Ne pramoninis purškimas  

PROC 15: Naudojimas kaip laboratorinio reagento  

PROC 19: Rankinis maišymas su artimu sąlyčiu (galimas tik PPE)  

Rinkos sektorius pagal chemijos produktų tipą:  

PC 1: Klijai, hermetikai 

PC 11: Sprogmenys  

PC 12: Trąšos  

PC 37: Vandens valymo cheminės medžiagos  

2.1.  Pridėtinis scenarijus (1) gaminant amonio nitratą, kontroliuojamas poveikis aplinkai (ES3)  

Poveikis aplinkai dėl profesionalaus amonio nitrato naudojimo.  

2.1. skirsnis aprašo į aplinką išmetamus teršalus, kurie gali atsirasti plačiai naudojant patalpos viduje palaidą reaktingą 

medžiagą atvirose sistemose (ERC 8b) ir plačiai naudojant palaidą reaktingą medžiagą išorėje atvirose sistemose  

(ERC 8e)  

Kadangi ši medžiaga atitinka klasifikavimo kaip pavojingos aplinkai kriterijus, šios cheminės medžiagos rizikos aplinkai 

vertinimas nebuvo atliktas, todėl šios naudojimo sąlygos nėra įtrauktos.  

2.2.  Pridėtinis scenarijus (2) kontroliuojant poveikį darbuotojams medžiagos gamyboje, įskaitant 

tvarkymą, laikymą ir kokybės kontrolę.  

  

Visiems aktualiems procesams, susijusiems su Pridėtinio scenarijaus 2 punkte esančiais PROC kodais, nurodomos 

tos pačios darbo sąlygos ir rizikos valdymo priemonės personalui. Todėl jie visi apima tik vieną pridėtinį scenarijų (2).   

Produkto charakteristikos  Kieta su mažu dulkių susidarymo indeksu  

Naudoti kiekiai  Neaktualu  

Dažnumas ir naudojimo arba poveikio trukmė  >4 valandos per dieną  

Žmogiškieji veiksniai ir rizikos valdymas  Neaktualu  

Kitos veiklos sąlygos, kurios turi įtakos darbuotojų poveikiui  Amonio nitratas gaminamas uždaroje 

aplinkoje  

Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmenyje (šaltinis), kad būtų 

išvengta išleidimo  

Neaktualu  

Techninės sąlygos ir priemonės, skirtos kontroliuoti šaltinio sklaidą 

darbuotojams  

1.- Tinkamas medžiagos sulaikymas  

2.- Geros vėdinimo sąlygos  

Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ar apriboti 

išmetimą, sklaidą ir poveikį  

Neaktualu  

Asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimo sąlygos ir priemonės  Naudoti apsauginius akinius  

3  Nurodykite naudotojo rekomendacijas dėl produkto naudojimo etiketėse  
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Pridėtinis scenarijaus 1 informacija (poveikis aplinkai):  

Aplinkos vertinimas nebuvo baigtas, nes medžiaga neatitinka klasifikavimo kaip pavojinga aplinkai kriterijų, todėl nėra 

pridėtinio poveikio aplinkai vertinimo.  

Pridėtinis scenarijaus 2 informacija (poveikis personalui):  

  

Įtrauktas kokybinis vertinimas, kuriame daroma išvada, kad toks naudojimas yra saugus darbuotojams.  

Šios medžiagos toksikologinis poveikis pasireiškia akių dirginimu (vietinis parametras), kurio DNEL vertė negali būti 

įvertinta, kadangi informacijos apie dozę-atsaką nėra. Minimalus sisteminis poveikis buvo pastebėtas esant tokioms 

didelėms dozėms, kuriomis personalas niekada nebus veikiamas (žiūrėti atitinkamą DNEL 8 skirsnį SDS), todėl 

nebuvo būtina atlikti kiekybinį rizikos vertinimą.  

4  Rekomendacijos tarpiniams vartotojams įvertinti, ar jie dirba pagal nustatytas ribas ES  

Papildomos rizikos valdymo priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos aukščiau pateiktose pridėtiniuose scenarijuose 

(2.1. 2.2.), nėra būtinos, siekiant užtikrinti saugumą šio naudojimo metu ir dirbti laikantis ES 3 poveikio scenarijaus 

ribų.   

5  Geros praktikos patarimai, papildantys cheminės saugos vertinimą ( CSA), reikalaujamą REACH 

Priemonės, kurioms netaikomas 37 (4) str. REACH  

- Tinkamas medžiagos ribojimas  

- Veikiamu darbuotojų skaičiaus sumažinimas  

- Išleidimo proceso atskyrimas  

- Veiksmingos užterštumo ištraukimo sistemos naudojimas  

- Geros vėdinimo sąlygos  

- Sąlyčio su užterštais objektais ir instrumentais vengimas  

- Reguliarus darbo vietos ir įrangos valymas  

- Teritorijos priežiūra ir patikra, ar taikomos rizikos valdymo priemonės  

- Darbuotojų geros praktikos apmokymas  

- Standartinių asmens higienos sąlygų laikymasis  

  

 
Poveikio scenarijus 4  

1  Poveikio scenarijaus antraštė  (ES)  

  Galutinis vartotojų trąšų, eitynių ir fejerverkų naudojimas  

2  Veiklos ar procesų, kuriems taikomas poveikio scenarijus, aprašymas  

  Visų su naudojimu susijusių deskriptorių sąrašas ES 4  

  Cheminio produkto kategorija (PC): PC 

11: Sprogmenys  

Išleidimo į aplinką kategorija (ERC):  

ERC 10a: Platus ilgaamžių gaminių ir medžiagų, turinčių mažą išsiskyrimą, naudojimas lauke  

2.1.  Pridėtinis scenarijus (1) gaminant amonio nitratą, kontroliuojamas poveikis aplinkai (ES4)  

Poveikis aplinkai vartotojams naudojant amonio nitratą trąšose, eitynėse ir fejerverkuose.  

2.1. skirsnis aprašo į aplinką išmetamus teršalus, kurie gali atsirasti plačiai naudojant patalpos viduje palaidą reaktingą 
medžiagą atvirose sistemose (ERC 8b) ir plačiai naudojant palaidą reaktingą medžiagą išorėje atvirose sistemose  
(ERC 8e) Kadangi ši medžiaga atitinka klasifikavimo kaip pavojingos aplinkai kriterijus, šios cheminės medžiagos 

rizikos aplinkai vertinimas nebuvo atliktas, todėl šios naudojimo sąlygos nėra įtrauktos.  

2.2.  Pridėtinis scenarijus (2) kontroliuojant poveikį darbuotojams medžiagos gamyboje, įskaitant 

tvarkymą, laikymą ir kokybės kontrolę.  



Amonio nitratas (trąšos)  

Saugos duomenų lapas  
  

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir jo papildymo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus  

  

2018/10/08  LT (Lietuviškas)    30/30  

  

  

Visiems aktualiems procesams, susijusiems su Pridėtinio scenarijaus 2 punkte esančiais PROC kodais, nurodomos 

tos pačios darbo sąlygos ir rizikos valdymo priemonės personalui. Todėl jie visi apima tik vieną pridėtinį scenarijų (2).  

Produkto charakteristikos  Kietas su mažu dulkių susidarymo indeksu 

Skystis  

Produktai, kurių sudėtyje yra >10% 
koncentracijos amonio nitrato   

Produktai, kurių sudėtyje yra <10% 

koncentracijos amonio nitrato.  

Naudoti kiekiai  Neaktualu  

Dažnumas ir naudojimo arba poveikio trukmė  Neaktualu  

Žmogiškieji veiksniai ir rizikos valdymas  Neaktualu  

Kitos veiklos sąlygos, kurios turi įtakos darbuotojų poveikiui  Naudojimas viduje ir išorėje  

Sąlygos ir priemonės su informacija ir rekomendacijomis dėl vartotojų 

elgesio  

Vengti purslų  

Asmens apsaugos ir higienos sąlygos ir priemonės  1.- Jei koncentracija >=10%, naudoti 
apsauginius akinius  

2.- Jei koncentracija <10%, asmens 
apsauga nereikalinga  

3.- Nurodyti naudojimo rekomendacijas dėl 

produkto etiketėse.  

3  Nurodykite naudotojo rekomendacijas dėl produkto naudojimo etiketėse  

Pridėtinis scenarijaus 1 informacija (poveikis aplinkai):  

Aplinkos vertinimas nebuvo baigtas, nes medžiaga neatitinka klasifikavimo kaip pavojinga aplinkai kriterijų, todėl nėra 

pridėtinio poveikio aplinkai vertinimo.  

Pridėtinio scenarijaus 2 informacija (poveikis personalui):  

  

Įtrauktas kokybinis vertinimas, kuriame daroma išvada, kad toks naudojimas yra saugus darbuotojams.  

Šios medžiagos toksikologinis poveikis pasireiškia akių dirginimu (vietinis parametras), kurio DNEL vertė negali būti 

įvertinta, kadangi informacijos apie dozę-atsaką nėra. Minimalus sisteminis poveikis buvo pastebėtas esant tokioms 

didelėms dozėms, kuriomis personalas niekada nebus veikiamas (žiūrėti atitinkamą DNEL 8 skirsnį SDS), todėl 

nebuvo būtina atlikti kiekybinį rizikos vertinimą.  

4  Rekomendacijos tarpiniams vartotojams įvertinti, ar jie dirba pagal nustatytas ribas ES  

Papildomos rizikos valdymo priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos aukščiau pateiktose pridėtiniuose scenarijuose 

(2.1. 2.2.), nėra būtinos siekiant užtikrinti saugumą šio naudojimo metu:  

1- Jei koncentracija >=10%, naudoti apsauginius akinius  

2- Jei koncentracija <10%, asmens apsauga nereikalinga  

  
  
  


