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Pakeičia: 

 

 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1. Produkto identifikatorius 
 

Prekinis pavadinimas / paskirtis NPК(S) 8-20-30(2), NPK(S) 14-18-18(6), NPK(S) 15-15-15(10,), NPK(S) 13-17-17 (6), 

NPK(S) 12-20-18(5), NPK(S) 12-30-12(1), NPK(S) 12-32-12(1), NPK(S) 12-32-16(1), 
NPK(S) 9:22:29(2) 

 

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

 

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 
 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

Įmonė JSC Apatit 
Balakovo branch of JSC Apatit 
Severnoye Shosse Str. 75 
162622 Cheropovets, Vologda Region, Rusija 
Tel. +7 (8202)5933-09 
Telefax: +7 (8202)5550-34 
El.p. cherepovets@phosagro.ru 
 

Balakovo branch of JSC Apatit 
Proezd Chimikov, Building 1 413810, Balakovo, 
Saratov Region, 
Balakovski district, village Bikov Otrog, Rusija 
Tel. +7(8453) 62-48-72,  
El.p. BfApatit@phosagro.ru 

Atstovas PHOSINT LIMITED 21 Vasili Michailidi 
3026 Limassol, Cyprus 
Telephone: +357-25-508003 
Telefax: +357-25-508004 
El.p. phosint@virtualoffice8.com 

 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

Skubios pagalbos telefono numeris : +7 (8202) 59-35-15 (24/7) / +7(8202)5933-09 (8:30-17:30 Maskvos laiku) 
 

Šalis Oficiali konsultacinė tarnyba Adresas Skubios pagalbos 
telefono numeris 

Latvija Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās 
un zāļu informācijas centrs. 

2 Hipocrate Street 
LV 1038 Riga 

+371 67042473 

Lietuva Apsinuodijimų informacijos biuras 
(visą parą) 

Bendrasis pagalbos telefonas 

Siltnamiu 29 
2043 Vilnius 

+370 5 236 20 52/+370 

687 53378; +370 687 53378 
112 

 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

CLP klasifikacija   Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Neklasifikuojama 

2.2. Ženklinimo elementai 

2.2.1. Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

Netaikomas. 

Pagrindinė naudojimo kategorija : Plataus vartojimo būdas 

Konkreti naudojimo sritis : Trąša 

mailto:cherepovets@phosagro.ru
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3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 

 
2.3. Kiti pavojai 

 

Kiti pavojai : Netaikoma. 
Dulkių sprogimo pavojus. 

 

3.1. Medžiagos 

Netaikoma 

 
3.2. Mišiniai 

 
 

Sudedamosios dalies 
pavadinimas pavadinimas 

Produkto identifikatorius % Klasifikavimas pagal reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Amonio sulfatas (CAS Nr.) 7783-20-2 

(EB Nr.) 231-984-1 
(REACH Nr.) 01- 2119455044-46-ХХХХ 

3 - 52 Neklasifikuojama 

Kalio chloridas (CAS Nr.) 7447-40-7 
(EB Nr.) 231-211-8 

13 - 51 Neklasifikuojama 

Diamonio fosfatas (CAS Nr.) 7783-28-0 

(EB Nr.) 231-987-8 

(REACH Nr.) 01- 
2119490974-22-0025 

2 - 44 Neklasifikuojama 

Monoamonio fosfatas (CAS Nr.) 7722-76-1 

(EB Nr.) 231-764-5 
(Indekso Nr.) - (REACH Nr.) 01- 
2119488166-29-ХХХХ 

3 - 43 Neklasifikuojama 

Aminai, C16-18-alkil (CAS Nr.) 90640-32-7 

(EB Nr.) 292-550-5 
(REACH Nr.) 01- 2119473799-15-ХХХХ 

< 0,06 Neklasifikuojama 

 

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16-ame skirsnyje. 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Įkvėpus: 

 

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, jam būtina padėtis leidžianti patogiai kvėpuoti. Jei 
kvėpavimas nereguliarus arba sustojo, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Abejojant ar 
pasireiškus simptomams, visada kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos: 

 

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, odą nedelsiant 
plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos 
apsivelkant. Abejojant ar pasireiškus simptomams, visada kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis: 
 

Nedelsiant atsargiai ir kruopščiai skalaukite naudojant akių vonelę ar vandens 
srove. Abejojant ar pasireiškus simptomams, visada kreiptis į gydytoją. 

Prarijus: Burną kruopščiai išskalauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją. 

Papildoma rekomendacija: 
 

Pagalbos teikėjams: pasirūpinti savo asmens apsauga. Taip pat žr. 8 skirsnį. Jei 
nukentėjusysis be sąmonės arba pasireiškia traukuliai, niekada nieko nedėti jam į 
burną. Šį saugos duomenų lapą parodyti apžiūrinčiam gydytojui. Gydymas 
simptominis.. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
 

Įkvėpus : Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: įkvėptos 
dulkės gali sudirginti kvėpavimo takus. 
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5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 

Patekus ant odos : Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: sąlytis su 
dulkėmis gali sukelti odos mechaninį dirginimą ar džiūvimą. 

Patekus į akis : Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: dulkės, 
patekusios į akis, gali jas mechaniškai dirginti. 

Prarijus 

 
 

: 

 
 

Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: 
prarijus gali atsirasti virškinamojo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas ir 
viduriavimas 

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

Netaikoma. 

5.1. Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės : Vandens srovė, alkoholiui atsparios putos, sausi gesinimo milteliai, anglies 
dioksidas. 

Netinkamos gesinimo priemonės, 
kurių negalima naudoti saugumo 
sumetimais 

: Stipri vandens srovė. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 

Gaisro pavojus  Nedegus 

 
Specifiniai pavojai 

 
: 

 
Evakuoti gaisro vietą. Pavojingi degimo produktai: 
Kaitinant kyla slėgis ir atsiranda sprogimo pavojus. 
Neleisti gesinimo vandens patekimo į drenažo ar vandens telkinius. 
Šalinti laikantis teisės aktų reikalavimų. 
Dulkių sprogimo pavojus.  

5.3. Patarimai gaisrininkams 
 

Patarimai gaisrininkams : Speciali gaisrininkų apsauginė įranga. 
Gaisro atveju naudoti autonominę kvėpavimo įrangą. 
Naudoti vandens srovę siekiant apsaugoti personalą ir atvėsinti pavojaus zonoje 
esančias talpyklas. 
Neleisti gesinimo vandens patekimo į drenažo ar vandens telkinius. 
Šalinti laikantis teisės aktų reikalavimų. 

 

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

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

6.1.2. Pagalbos teikėjams 
 

Pagalbos teikėjams : Užtikrinti, kad yra parengtos procedūros ir apmokymai dėl skubaus taršos 
mažinimo ir šalinimo.  
Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8-ame skirsnyje. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo priemonės:         Neleisti produktui patekti į gruntinius, paviršinius vandenis ar drenažo sistemas. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
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7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Užtvenkti.  
Valymo procedūros išsipylus dideliems kiekiams: užtvenkti, surinkti mechaniškai 
(susiurbti) į tinkamas uždaromas talpyklas šalinimui. 
Valymo procedūros išsipylus nedideliems kiekiams: užtvenkti, absorbuoti skysčius 
surišančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, diatomine žeme, rūgštinėmis arba 
universaliomis rišamosiomis medžiagomis); surinkti į uždaromas, tinkamas talpyklas 
šalinimui. 
Produkto likučius ir panaudotas talpyklas šalinti laikantis vietos teisės aktų reikalavimų. 
Vengti dulkių susidarymo. 
Dulkių sankaupas išardyti vandens srove. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

 Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8-ame skirsnyje. Informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13-ame skirsnyje. 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 

 
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo 
priemonės 

  
Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Naudoti rekomenduojamas asmens apsaugos 
priemones. Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8-ame skirsnyje. 
Imtis visų atsargumo priemonių, kad nesumaišyti su nesuderinamomis 
medžiagomis. Informacija apie nesuderinamas medžiagas pateikta 10-ame 
skirsnyje.  
Užtikrinti tinkamą procesų kontrolę siekiant sumažinti atliekų susidarymą 
(temperatūra, koncentracija, pH, laikas). Vengti patekimo į dirvą, paviršinius ar 
gruntinius vandenis. Vengti dulkių susidarymo. 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba 
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 
Naudoti tik nuo sprogimų apsaugotą įrangą, ventiliacijos prietaisus, įrankius ir pan. 
Naudoti tik kibirkščių nesukeliančius įrankius 

Rekomendacijos dėl bendrų higienos 
priemonių darbo vietoje 

 
 

: 

 

 
 

Laikytis geros pramonės higienos praktikos. Rankas ir veidą plauti švelniu muilu ir 
vandeniu prieš valgant, geriant ar rūkant ir po darbo. Naudojant šį produktą 
nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Nuvilkti 
užterštus drabužius. 

7.2.Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 

Sandėliavimas : Nelaikyti šalia ar kartu su nesuderinamomis medžiagomis, išvardintomis 10-
ame skirsnyje. 

Pakavimo medžiagos : Tinkamos medžiagos: duomenų nėra. 

Netinkamos medžiagos: duomenų nėra. 

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Duomenų nėra. 

8.1. Kontrolės parametrai 

Poveikio ribiniai dydžiai:  Netaikoma 
 

Diamonio fosfatas ( CAS Nr. 7783-28-0) 

Latvija OEL TWA (mg/m³) 6 mg/m³ (Ammophos) 

Kalio chloridas (CAS Nr. 7447-40-7) 

Bulgarija OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Latvija OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
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9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 

Lietuva 

(LIETUVOS HIGIENOS 
NORMA HN 23:2011 
„CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 
PROFESINIO POVEIKIO 
RIBINIAI DYDŽIAI” 

IPRD (mg/m³) 5 mg/m³ 

Amonio sulfatas (CAS Nr. 7783-20-2) 

Bulgarija OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

 
 

8.2. Poveikio kontrolė 
 

Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. 

 

Kvėpavimo takų apsauga 

  
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 
priemones. 
Puskaukė (EN 140) 
Pilna veido kaukė (EN 136) 
Filtro tipas: duomenų nėra. 
Filtro klasė turi būti tinkama didžiausiai teršalų koncentracijai 
(dujų/garų/aerozolių/dalelių), galinčiai susidaryti naudojant produktą. Jei koncentracija 
yra didesnė, reikia naudoti autonominę kvėpavimo įrangą (EN 137). 
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 
priemones. 
Veiksminga nuo dulkių apsauganti kaukė (EN 149) 
Pilna veido kaukė (EN 136) 

Rankų apsauga : Naudoti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias EN 374 
standartą). Tinkama medžiaga: nėra duomenų. Prasiskverbimo laikas (didžiausia 
dėvėjimo trukmė): nėra duomenų. Pirštinių medžiagos storis: nėra duomenų. 
Netinkamos medžiagos: nėra duomenų. Prasiskverbimo laikas (didžiausia 
dėvėjimo trukmė): nėra duomenų. Pirštinių medžiagos storis: nėra duomenų. 
Cheminėms medžiagoms atsparių pirštinių kokybė turi būti parinkta atsižvelgiant į 
pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje darbo vietoje. 

Akių apsauga : Apsauginiai akiniai (EN 166). Apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis 

Kūno apsauga : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 

Apsauga nuo terminio pavojaus : Netaikoma. 

Techninės priemonės : Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, o taip pat vietinę ištraukiamąją ventiliaciją kritiniuose 
taškuose. Organizuoti priemones siekiant išvengti / apriboti išsiliejimą, pasklidimą ir 
poveikį. Informacija apie saugų naudojimą pateikta 7-ame skirsnyje. Taikyti 
priemones, apsaugančias nuo dulkių sprogimo. Užtikrinti , kad įranga yra tinkamai 
įžeminta. 

Poveikio aplinkai kontrolė  Saugoti, kad nepatektų į dirvožemį, paviršinius ar gruntinius vandenis. Laikytis 
galiojančių Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų. 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Agregatinė būsena : Kieta 

Išvaizda : Kieta medžiaga. 

Spalva : Įvairios spalvos. 

Kvapas : bekvapis. 

Kvapo atsiradimo slenkstis : Netaikoma 



 
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Puslapis 6 iš 11 

Peržiūrėto leidimo nr. 2 
Išleidimo data : 

2020.12.22 

NPК(S) 8-20-30(2), NPK(S) 14-18-18(6), 
NPK(S) 15-15-15(10,), NPK(S) 13-17-17 (6), 
NPK(S) 12-20-18(5), NPK(S) 12-30-12(1), 
NPK(S) 12-32-12(1), NPK(S) 12-32-16(1), 

NPK(S) 9:22:29(2) 

Pakeičia: 

 

 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 

pH : 5,5 - 5,6 (5 %) 

Santykis garavimo greitis (butilacetatas =1) : Duomenų nėra 

Lydymosi / užšalimo temperatūra : 155 °C 

Pradinė virimo temperatūra ir virimo 
temperatūros intervalas 

: Netaikoma 

Pliūpsnio taškas : Duomenų nėra 

Garavimo greitis  Duomenų nėra 

Degumas (kietos medžiagos, dujos)  Nedegus 

Viršutinė/apatinė užsidegimo ar sprogumo 
riba 

 Duomenų nėra 

Garų slėgis  0,00147 Pa (20 °C) 

Garų tankis  Netaikoma 

Santykinis tankis  1,62 - 1,81 (20 °C) 

Tirpumas vandenyje : > 100 g/l (20 °C) 

Tirpumas kitose medžiagose  Duomenų nėra 

Pasiskirstymo koeficientas n-
oktanolis/vanduo  

: Duomenų nėra 

Savaiminio užsidegimo temperatūra  Netaikoma 

Skilimo temperatūra : > 155 °C 

Klampa  Netaikoma 

Sprogstamosios savybės : Netaikoma. Tyrimų nereikia atlikti, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurioms 
būdingos sprogstamosios savybės.. 

Oksidacinės savybės : Netaikoma. Tyrimų nereikia atlikti, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurioms 
būdingos oksidacinės savybės. 

9.2. Kita informacija 

Duomenų nėra 

10.1. Reaktingumas 

Reaktingumas:  Nuoroda į kitus skirsnius: 10.4 ir 10.5. 

    Reaguoja su rūgštimis ir šarmais 

10.2. Cheminis stabilumas 

Stabilumas   Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingų reakcijų galimybė  Informacija apie saugų naudojimą pateikta 7-ame skirsnyje.  

 Dulkių sprogimo pavojus. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos Saugoti nuo drėgmės. Vengti dulkių susidarymo. Saugus naudojimas: žiūrėti 7-ą skirsnį. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Nesuderinamos medžiagos Magnis, stiprios rūgštys ir stiprūs šarmai. Saugus naudojimas: žiūrėti 7-ą skirsnį. 
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11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

 
Ūmus toksiškumas: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

 

Monoamonio fosfatas (CAS Nr. 7722-76-1) 

LD50/per burną/žiurkė > 2000 mg/kg 

LD50/per odą/ žiurkė > 5000 mg/kg 

LC50/įkvėpus/4 val./žiurkė > 5000 mg/m³ 

Diamonio fosfatas (CAS Nr. 7783-28-0) 

LD50/per burną/žiurkė > 2000 mg/kg 

LD50/per odą/ žiurkė > 5000 mg/kg 

LC50/įkvėpus/4 val./žiurkė > 5000 mg/m³ 

Kalio chloridas (CAS Nr. 7447-40-7) 

LD50/per burną/žiurkė 2600 mg/kg 

Amonio sulfatas (CAS Nr. 7783-20-2) 

LD50/per burną/žiurkė 4250 mg/kg 

LD50/per odą/ žiurkė > 2000 mg/kg 

Odos ėsdinimas/dirginimas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

pH: 5,5 - 5,6 (5 %) 

       Smarkus akių pažeidimas/dirginimas        : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.)  

                                                                                 pH: 5,5 - 5,6 (5 %) 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.) 

Kita informacija : Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis. 
Daugiau informacijos pateikta 4-ame skirsnyje. 

 

 

 
 

 

 

 

12.1. Toksiškumas 
 

Toksiškumas : Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nėra 
tikėtinas. 

 

Monoamonio fosfatas (CAS Nr.7722-76-1) 

LC50 žuvys 1 > 85,9 (96 val.) 
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13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 

EC50 dafnijos 1 169 mg/l (48 val.) 

ErC50 (dumbliai) > 100 mg/l 

Diamonio fosfatas (CAS Nr. 7783-28-0) 

LC50 žuvys 1 > 85,9 (96 val.) 

EC50 dafnijos 1 169 mg/l (48 val.) 

ErC50 (dumbliai) > 100 mg/l 

Papildoma informacija NOEC: 100 mg/l 

Kalio chloridas (CAS Nr. 7447-40-7) 

LC50 žuvys 1 1060 mg/l (poveikio laikas: 96 val., rūšis: Lepomis macrochirus [statinis]) 

EC50 dafnijos 1 825 mg/l (poveikio laikas: 48 val., rūšis: Daphnia magna) 

LC50 žuvys 2 750 - 1020 mg/l (poveikio laikas: 96 val., rūšis: Pimephales promelas [statinis]) 

EC50 dafnijos 2 83 mg/l (poveikio laikas: 48 val., rūšis: Daphnia magna [statinis]) 

EC50 72 val. dumbliai (1) 2500 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 

Amonio sulfatas (CAS Nr. 7783-20-2) 

LC50 žuvys 1 53 mg/l (96 val.) 

EC50 dafnijos 1 169 mg/l (Daphnia magna) 

ErC50 (dumbliai) 2700 mg/l 

NOEC chroniškas žuvis 5,29 mg/l 

NOEC chroniškas vėžiagyviams 3,12 mg/l 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
 

Patvarumas ir skaidomumas Duomenų nėra. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
 

Bioakumuliacija Bioakumuliacijos potencialo indikacijų nėra. 

Pasiskirstymo koeficientas n-
oktanolis/vanduo  

Duomenų nėra 

12.4. Judumas dirvožemyje 
 

Judumas Adsorbuojasi dirvožemyje. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Netaikoma 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
 

Kita informacija : Duomenų nėra 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 

Produkto likučiai : Tuščias talpyklas ir atliekas šalinti saugiai. Saugus naudojimas: žr. 7-ą skirsnį. Dėl 
informacijos apie perdirbimą kreiptis į gamintoją / tiekėją. Geriau yra perdirbti nei 
šalinti ar deginti. Jei perdirbti neįmanoma, šalinti laikantis galiojančių vietos atliekų 
šalinimo teisės aktų reikalavimų. 

Siūlomi atliekų kodai pagal Europos 
atliekų katalogą 

: Netaikoma 
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14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 

 

 
14.1. JT numeris 

JT numeris NA    

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

JT teisingas krovinio pavadinimas NA    

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

14.3.1. Sausumos transportas     

ADR/RID Neklasifikuojama šiai transportavimo rūšiai 

Klasė (-ės) Netaikoma  

14.3.2. Vidaus vendenų transportas (ADN)  

ADN Neklasifikuojama šiai transportavimo rūšiai  

14.3.3. Jūrų transportas   

IMDG Neklasifikuojama šiai transportavimo rūšiai  

Klasė/paskyrimas Netaikoma  

14.3.4. Oro transportas   

ICAO/IATA Neklasifikuojama šiai transportavimo rūšiai  

Klasė/paskyrimas Netaikoma  

14.4. Pakuotės grupė 

Pakuotės grupė  NA    

14.5. Pavojus aplinkai 

Kita informacija Netaikoma.    

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

Specialios atsargumo priemonės 
naudotojams 

: Netaikoma 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
 

Kodas: IBC : Netaikoma. 
 

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

15.1.1. ES teisės aktai 
Naudojimo apribojimai    Nėra 
REACH reglamento 1907/2006/EB 
XIV priedo kandidatinių medžiagų sąrašas Nėra 
Autorizacija     Netaikoma 
15.1.2. Nacionalinės nuostatos 

Lietuvos Respublikos teisės aktai: 
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 
1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo. 
• 2001 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 
97/406 dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų 
poveikio darbe nuostatų. 
• 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. 
• 2013 m. vasario  6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-109 dėl duomenų teikimo į informacinę sistemą 
„Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tvarkos aprašo patvirtinimo. 
• 2008 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-306 dėl dėl cheminių medžiagų ir preparatų 
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16 SKIRSNIS: Kita informacija 

apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

 

Cheminės saugos vertinimas  Cheminės saugos vertinimas buvo atliktas šioms mišinyje esančioms medžiagoms: 

     monoamonio fosfatas,  

     diamonio fosfatas, 

     diamonio sulfatas, 

     amines, hydrogenated tallow alkyl. 
 

 
Pagrindiniai literatūros šaltiniai: SDL 
    LOLI 
    eChemPortal 

Santrumpos ir akronimai: 
 DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 

 DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė 

 PNEC = Numatomos poveikio nesukeliančios koncentracijos vertė 

 OEL = Profesinio poveikio ribinės vertės – trumpalaikio poveikio ribinės vertės (STELs) 

 TWA = vidutinis svertinis dydis 

 LC50 = Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos 

 LD50 = Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė) 

 LL50 = Mirtingumo lygio mediana 

 EC50 = vidutinė efektyvioji koncentracija 

 EL50 = vidutinis efektyvus lygis 

 ErC50 = EC50 augimo greičio sumažėjimo prasme 

 ErL50 = EL50 augimo greičio sumažėjimo prasme 

 NOEL = dozė, neturinti pastebimo efekto 

 NOEC = Didžiausia medžiagos koncentracija, kuri ilgalaikių tyrimų metu nesukelia pastebimų pasekmių  

 NOELR = Didžiausias apkrovos greitis, kuris ilgalaikių tyrimų metu nesukelia pastebimų pasekmių 

 NOAEC = Didžiausia medžiagos koncentracija, kuri ilgalaikių tyrimų metu nesukelia neigiamų pasekmių  

 NOAEL = Nepastebėtas neigiamo poveikio lygis 

 EWC = Europos atliekų katalogas 

 NA = Netaikoma 

 N.O.S. = jeigu nenurodyta kitaip 

 VOC = Lakieji organiniai junginiai 

 Kiekybinis struktūros ir aktyvumo ryšys (QSAR) 

 ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų  prekių  pervežimo vidaus vandens keliais 

ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų  prekių  pervežimo keliais. 

CLP= Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo  

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija 

IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 

LEL = apatinė sprogumo riba 

UEL = viršutinė sprogumo riba 
REACH = reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų  

 WGK = Wassergefährdungsklasse (vandens pavojingumo klasė pagal Vokietijos federalinį vandens tvarkymo aktą) 

 ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (Pagrindinė vertinimo metodika) 

 
 



 
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Puslapis 11 iš 11 

Peržiūrėto leidimo nr. 2 

Išleidimo data : 

2020.12.22 

NPК(S) 8-20-30(2), NPK(S) 14-18-18(6), 
NPK(S) 15-15-15(10,), NPK(S) 13-17-17 (6), 
NPK(S) 12-20-18(5), NPK(S) 12-30-12(1), 
NPK(S) 12-32-12(1), NPK(S) 12-32-16(1), 

NPK(S) 9:22:29(2) 

Pakeičia: 

 

 

 
 
 

Saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Komisijos reglamentus 2015/830/EB, 1271/2008/EB ir Komisijos reglamento 
1907/2006/EB(REACH) II Priedo reikalavimus. 

 

 

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra gauta iš šaltinių, kuriais pasitikime ir 
laikome patikimais. Tačiau čia esanti informacija yra pateikta be jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl jos teisingumo. 
Produkto laikymo, naudojimo ir šalinimo sąlygos bei metodai nėra mūsų kontroliuojami ir gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir kitų 
priežasčių mes neprisiimame ir pabrėžtinai atsisakome atsakomybės dėl nuostolių, žalos ir išlaidų, atsiradusių dėl ar susijusių su šio  
produkto naudojimu, laikymu, tvarkymu ir šalinimu. Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui. Jei produktas 
naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šio SDL informacija gali netikti. 

 


