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    Versija Nr. 2     

    Peržiūros Nr. 2   

1. SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS   

1.1. Komercinis produkto pavadinimas   Vandenyje tirpios trąšos NPK 20-20-20 +TE  

Bendrasis cheminis pavadinimas  Netaikoma  

Sinonimai  Netaikoma  

  

 Komponentų identifikavimas:   
Medžiagos cheminis pavadinimas: karbamidas;   
Identifikacijos numeris pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 – netaikomas;   
EC Nr. 200-315-5;   
CAS Nr. 57-13-6;   
REACH registracijos numeris: 17-2119892253-34-xxxx  

Medžiagos cheminis pavadinimas: Amonio dihidroortofosfatas;   

Identifikacijos numeris pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 – netaikomas;  EC 

Nr. 231-764-5;   

CAS Nr. 7722-76-1;   

REACH registracijos numeris: 05-2115641173-55-xxxx  

Medžiagos cheminis pavadinimas: kalio nitratas;   

Identifikacijos numeris pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 – netaikomas;  EC 

Nr. 231-818-8;   

CAS Nr. 7757-79-1;   

REACH registracijos numeris: 17-2119892254-32-xxxx  

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai: Vasarių lauko kultūrų pagrindiniam ir papildomam tręšimui.   

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra.  1.3 

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:   

Bendrovės/įmonės pavadinimas: XIAMEN TOPUSING IMP. AND EXP. CO., LTD.  

Adresas: 7H, Chang an Biulding, Lvling roag Xiamen 361009 Kinija  Šalis: Kinija  

Telefonas 0086-592-5538032  

Elektroninio pašto adresas: info@topusing.com  

1.4 Pagalbos telefono numeris   
Pagalbos telefonas: +370 349 52074   

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas: +370 5 2362052   

Bendras pagalbos telefonas: 112   
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2. SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI   
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2.1 Mišinio klasifikavimas   

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: mišinys neklasifikuojamas kaip 

pavojingas  2.1.2 Papildoma informacija: Žiūrėti 16 skirsnį.   

2.2 Ženklinimo elementai   

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:   

Atsargumo frazės:   

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.   

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių(veido) apsaugos priemones.  

P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  P337 + P313: Jei akių dirginimas 

nepraeina: kreiptis į gydytoją.   
2.3 Kiti pavojai: Nėra   

3. SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS   

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vandenyje tirpios trąšos NPK 13-40-13+TE, NPK 20-20-20+TE, 

NPK 15-15-30+TE yra traktuojamos kaip mišinys.   

3.2 Mišiniai.   

Pavojingų mišinio sudedamųjų dalių nėra   

4. SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS   

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Medžiaga į organizmą gali patekti per:  Įkvėpus: 

įkvėpus garų, išeiti į gryną orą.   

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu tekančio vandens.   

Patekus į akis: praplauti tekančiu vandeniu, jei dirginimas nepraeina - kreiptis į gydytoją.  Prarijus: 

praplauti burną vandeniu, išgerti 1-2 stiklines vandens, sukelti vėmimą. Skubiai pasirūpinti 

medicinine pagalba.   
Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas: skrandžio plovimas, vidurius laisvinančios priemonės, 

medikamentų skyrimas.   

  

5. SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS   
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 5.1. Gesinimo priemonės   

Tinkamos gesinimo priemonės: trąšos nedegios.   

Kilus gaisrui sandėliavimo patalpose, gaisrui gesinti tinka vanduo, angliarūgštės gesintuvai, dūmai, sausi 

milteliai.  Netinkamos gesinimo priemonės: tinkamos visos.   
5.2 Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos preparato degimo metu, degimo 

produktai, dujos: nenustatyta   

5.3 Asmeninės apsauginės priemonės: tirpalas nedegus.  
  

  

  

6. SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS   

6.1 Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės: naudoti asmeninės apsaugos priemones, 
nurodytas 8 punkte.   

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: neleisti pasklisti į aplinką ir į vandens telkinius.   
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: kiek galima daugiau išsiliejusių trąšų surinkti į sandarią 

tarą. Neišpilti į kanalizaciją.   

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: skyriuje Nr.8 nurodytos asmens apsaugos priemonės, skyriuje Nr.13 nurodyti 

atliekų tvarkymo būdai.   

   

  

7. SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS   

   

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės   
Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: purškiant trąšas dėvėti pirštines, apsauginius akinius. Po darbo 

su trąšomis - plauti rankas su muilu.   

Reikalavimai sandėliavimui: sausos, uždaros patalpos su natūralia ventiliacija.   
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis 

sąlygomis: nenustatyta.   

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.   

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: laikyti atokiau nuo gyvulių pašaro.  

Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei: sandari, švari pakuotė   

  

8. SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA   
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8.1 Kontrolės parametrai   
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: Nespecifikuojamas. Trąšos skystame būvyje, nelakios, nesudaro dulkių bei 

aerozolių.   

8.2 Poveikio kontrolė   

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nereikia, kvėpavimo takams pavojaus nekelia.   

Rankų ir odos apsauginės priemonės: guminės pirštinės.   

Akių apsauginės priemonės: purškiant naudoti akinius ar kitas akių(veido) apsaugos priemones.  

Kitos odos apsauginės priemonės: purškiant naudoti darbo drabužius ir darbo avalynę.  Asmens 

higienos priemonės: po darbo plauti rankas su muilu.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS   

  
 9.1 Bendroji informacija:  Pavidalas: smulkiai sumalti kristalai.  

Fizinis būvis: kietas.  

Spalva: geltona, žalia, raudona  

Kvapas: silpnas amoniako  

9.2 Sveikatai, saugai ir aplinkosaugai svarbi  pH: 3,5 – 4,5  informacija  
Lydymosi temperatūra: virš 150ºC prasideda karbamido 

skilimas.  

Virimo temperatūra: suskyla iki virimo  

Oksidacinės savybės: ne  

Užsidegimo temperatūra: nedegi  

Piltinis tankis: -  

Klampa: nėra duomenų  

Tirpumas vandenyje: tirpsta vandenyje  
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10. SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS   

 10.1 Stabilumas  Stabili normaliomis sandėliavimo, naudojimo ir  
paskleidimo sąlygomis   

 10.2 Reaktingumas:  Neturi oksidacinių ir redukcinių savybių.  

 10.3 Vengtinos sąlygos:  Rūgštys, šarmai ir aukštos temperatūros poveikis  

10.4 Vengtinos medžiagos:  Rūgštys ir oksiduojančios medžiagos 10.5 Pavojingi skilimo produktai: 

 Amoniakas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA   

11.1 Ūmus toksiškumas bandomiems gyvūnams: nenustatytas  

Prarijus, LD50  Per odą, LD50   

Įkvėpus, LC LD50   
Dirginimas: nenustatytas.   
Pasklidimas: nenustatytas.  Lėtinis poveikis 

bandomiems gyvūnams: nenustatytas.   

11.2.Poveikis žmonėms: dirgina akis ir odą.   

Kancerogeniškumas: nebūdingas.   

Mutageniškumas: nebūdingas.   

Toksiškumas reprodukcijai: nebūdingas.   
  

12. SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA   
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12.1 Cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryli poveikį aplinkai: nenustatytas.  12.2 

Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams):  
nenustatytas.   
12.3 Judrumas: trąšos yra tirpios, gerai maišosi su vandeniu.   

12.4 Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje: trąšų sudėtinės dalys -azotas, fosforas ir kalis yra 

augalų pagrindiniai maistiniai elementai.   

12.5 Bioakumuliacija: nenustatyta.   
12.6 Duomenys apie kitus poveikius: nenustatyta   
  

13. SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS   

13.1 Reikalavimai atlieku neišmesti į aplinką: pas vartotoją susidariusius trąšų likučius neišpilti į kanalizaciją ar 

į aplinką.   

13.2 Cheminės medžiagos, preparatu atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai: išsipylęs produktas 

surenkamas į tarą, pakuotės utilizuojamos pagal galiojančias taisykles. Trąšų atliekas ir vandenį su trąšų likučiais 

galima sunaudoti pagal poreikį augalų tręšimui.   

14. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ   

 Produktas pakuotėse arba palaidas transportuojamas geležinkeliu (RID), autotransportu (ADR), jūra (IMDG) pagal 

galiojančias krovinių transportavimo taisykles.  
Pagal tarptautines krovinių vežimo taisykles krovinys neklasifikuojamas kaip pavojingas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

15. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ   
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15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  - Pagal 

„Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuris iš dalies keičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB 

ir iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“, yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr.  

L353, 51 tomas, 2008 m. gruodžio 31 d.;   

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);   

- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų  
(REACH);   

-Pagal galiojančią „Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarką“;  -

Pagal HN 23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai”;   

-Pagal HN 36 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;   

-Pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus” ir „Darbuotojų apsaugos 

nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“;   

- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“;   

- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“;   

- Pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“;   

- Pagal galiojančias „Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų 

nurodymo taisykles“.   

15.2 Cheminės saugos vertinimas:   
Neatliekamas.   

  

16. SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA   
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Papildomų duomenų, kurie yra svarbūs naudotojų saugai ir sveikatai bei aplinkos apsaugai nėra.   

Santrumpų paaiškinimai:   

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.   

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių(veido) apsaugos priemones.  

P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  P337 + P313: Jei akių dirginimas 

nepraeina: kreiptis į gydytoją.   
  

ADR:             Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis.   

1MO:            Tarpvalstybinė jūrų transporto organizacija.   
IATA:           Tarptautinė oro transporto asociacija.   

DNEL:  Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)  

EINECS:  EINECS (Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas)  
GHS:  Globaliai suderinta sistema (GHS)  

IATA:  Tarptautinė Oro Transporto Asociacija (IATA)  

ICAO:  Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija  

IMDG:  Tarptautinė Pavojingų Krovinių Laivyba (IMDG)  

 LC50:  LC50 (letalinė koncentracija)  

LD50:  LD50 (letalinė dozė)  

PBT:  Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos  

RID:  Reglamentų, susijusių su tarptautinių pervežimų pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais  

STEL:  Trumpalaikio poveikio ribinė reikšmė vPvB: 

 labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos  

  

  

  

  

  

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine 

medžiaga ar mišiniu. Čia pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mūsų žiniomis ir patirtimi, susijusia su 

saugiu produkto naudojimu. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie 

cheminės medžiagos ar mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba 

jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės 

medžiagos ar mišinio savybių.   
Aukščiau pateikta informacija yra teisinga, tačiau nėra užtikrinama, kad tai yra pilna informacija, todėl ja galima 

vadovautis tik kaip orientyru. Įmonė gamintoja ar įmonė pardavėja nėra atsakingos už nuostolius, patirtus dėl 

naudojimo ar sąlyčio su minėtuoju produktu. Naudojant produktą mišiniuose su kitomis cheminėmis 

medžiagomis, negalime garantuoti, kad nesusidarys jokios naujos pavojingos medžiagos. Už naudojimąsi pagal 

galiojančias taisykles atsakingas vartotojas.   
Jei pastebėjote netikslumų ar klaidų arba jeigu turite papildomos informacijos šiam saugos duomenų lapui, labai 

prašome pranešti aukščiau nurodytu įmonės gamintojos adresu, telefonu arba el. paštu.   

      


