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PRODUKTO PAVADINIMAS 

PULSAR®, Amonio sulfatas 

GAMINIO IDENTIFIKACIJA 

Amonio sulfatas yra kristalinis, laisvai tekantis produktas, tirpus vandenyje, baltos, pilkai smėlio arba pilkos 

spalvos. Jis nesulimpa visam laikui. 

Amonio sulfatas yra tipiškos lėtai atpalaiduojančios trąšos, naudojamos tam tikroms kultūroms, kurioms reikia 

daug sieros. Amonio sulfatas pasižymi rūgštinamuoju poveikiu, todėl nerekomenduojama naudoti labai rūgščioje 

ir rūgštinėje dirvoje. 

Šios trąšos taip pat naudojamos kaip žaliava kombinuotųjų trąšų gamyboje ir kaip techninis produktas, pvz., 

rauginimo, plastiko, maisto ir kosmetikos pramonėje. 

Produkte yra 20,8 % bendro azoto amonio pavidalu ir apie 24,2 % sieros sulfato pavidalu (60,5 % SO3 pavidalu). 

Prekinis pavadinimas PULSAR®
 

Cheminis pavadinimas (pagal IUPAC) Amonio sulfatas (VI) 

CAS numeris 7783-20-2 

Santraukos formulė (NH4)2SO4 

Registracijos numeris. 01-2119455044-46-0011 

 

Gamintojas 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy 

tel. +48 (81) 886 34 31; +48 (81) 565 30 00 

TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Produktas neturi neigiamo poveikio sveikatai. 

Amonio sulfatas neturi mutageninių, kancerogeninių ir toksiškų reprodukcijai savybių. Be to, medžiaga nedirgina 
odos ir akių bei nesukelia alergijos. 

Amonio sulfato dulkės gali dirginti kvėpavimo takus. 

Apsinuodijimo ar profesinių ligų atvejų tarp darbuotojų, susidūrusių su amonio sulfatu, nebuvo. 

EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Amonio sulfatas lengvai biologiškai skaidomas ir biologiškai nesikaupia. Manoma, kad dėl didelio tirpumo 

vandenyje amonio sulfatas bus judrus dirvožemyje. 

Papildoma informacija: 

Amonio sulfatą mikroorganizmai ir augalai naudoja kaip azoto ir sieros šaltinį. 

INFORMACIJA APIE RIZIKOS KONTROLĖS PRIEMONES 

Produkto tvarkymas 
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Žmonės, dirbantys su chemine medžiaga, turėtų būti išmokyti dirbti su ja ir būti tinkamai apmokyti darbuotojų 

sveikatos ir saugos srityje. 

Venkite tiesioginio produkto sąlyčio su akimis ir oda. Venkite įkvėpti dulkių. 

Rekomenduojamos asmeninės apsaugos priemonės 

 

Kvėpavimo takų apsauga 
Esant sąlyčiui su produkto dulkėmis, naudokite nuo dulkių apsaugančius 

respiratorius, atitinkančius EN 149 standartą. 

Rankų ir odos apsauga 
Dėvėkite darbo drabužius ir apsaugines pirštines pagal EN 374 ir EN 388. 

 

Akių ir veido apsauga 
Esant per dideliam dulkių kiekiui arba galimybei patekti į akis, 

naudokite akių apsaugą pagal EN 166. 

SANDĖLIAVIMAS 

Amonio sulfatas turi būti laikomas uždengtuose, gerai vėdinamuose, švariuose ir sausuose sandėlių pastatuose. 

Produktą leidžiama laikyti pakuotėse po pastogėmis ir sąvartynuose, izoliacine medžiaga apsaugotose nuo 

kritulių ir tiesioginių saulės spindulių krūvose. Riebalų aukštis turi būti ne didesnis kaip 1,6 m. Siekiant sumažinti 

gumulavimą dėl slėgio, maišai turi būti krauti ne aukštesnėmis kaip 10 sluoksnių rietuvėmis, lanksčiosios big-bag 

talpos, kurių svoris ne didesnis kaip 500 kg, gali būti laikomos rietuvėse iš iš trijų sluoksnių. 

Nesilaikant aukščiau nurodytų taisyklių, gali pasikeisti gaminio kokybė. 

TRANSPORTAS 

Amonio sulfatas pakuotėse turi būti gabenamas transporto priemonėmis taip, kad būtų garantuotas nepažeistas 

prekės pristatymas gavėjui. Transporto priemonės, skirtos amonio sulfatui vežti, turi būti švarios, sausos ir 

sandarios. Saugokite gaminį mažai arba mažai drėgmei atsparioje pakuotėje nuo lietaus. Maišų aukštis 

transportavimo metu negali viršyti 12 sluoksnių. 

Natūralus amonio sulfato išleidimo kampas yra (28-35) °. 

Produktui netaikomi RID ir ADR reglamentai. 

TEISĖTI REIKALAVIMAI 

Leidimai: 

Gaminiui nereikia leidimo pagal Reglamento EB Nr. 1907/2006 VII antraštinės dalies nuostatas. 

 

Apribojimai: 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII antraštinės dalies nuostatas gaminiui nebuvo taikomi jokie gamybos, 
pateikimo į rinką ir naudojimo apribojimai. 

 

Kiti reikalavimai: 

Pagal str. REACH reglamento 31 p., produkte nėra medžiagų, atitinkančių jų klasifikavimo kaip pavojingų 
kriterijus, todėl gaminiui nereikia sudaryti saugos duomenų lapo. 

Šis informacinis lapas atitinka str. REACH reglamento 32 str. 

Europos Sąjungoje gaminiui nėra nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos darbo aplinkoje. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

PULSAR®
 

Išleidimo data:06.11.2012 Atnaujinimo data: 12.04.2018 

 

 

 

 

Produktas atitinka Reglamento EB Nr.2003/2003 dėl trąšų reikalavimus ir yra pažymėtas kaip EB TRĄŠOS. 


