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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS      

1.1 Produkto identifikatorius      

Komercinis produkto pavadinimas: Kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos  Bendrasis cheminis 

pavadinimas: Netaikoma Sinonimai: Netaikoma   Cheminė formulė:    ES indekso  numeris:  NPK trąšos 

EB Nr.:   CAS Nr.:      
REACH arba Nacionalinis produkto:       
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai      

Granuliuotos kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos naudojamos žemės ūkyje auginant javus, vaisius, 

daržoves, uogines ir dekoratyvines kultūras atvirame ir dengtame grunte.      

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra     1.3 

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją: 

Khimzavodskaya str., 5,   246026, Gomel, Baltarusijos     
Respublika tel.: +375 (232) 46-    
08-81 faks.: +375 (232) 46-43-    
61      
market@himzavod.by, www.gofert.by      
1.4 Pagalbos telefono numeris  Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės biuras visą parą:    
+370 (5) 2362052; +370 687 53378 Bendras pagalbos telefonas: 112      

      

      

2. SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI      
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2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas      

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr., 1272/2008:       

  

2.2 Ženklinimo elementai     

 2.2.1 Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: 
Produktas saugus, kai naudojamas pagal nurodymus.      

 

Pavojaus piktogramos: 

    

Signalinis žodis: atsargiai    

Pavojingumo frazės:  

H302 „Kenksminga prarijus“;  

H319 „Sukelia smarkų akių dirginimą“.  

 

Atsargumo frazės:     

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo 
šaltinių. Nerūkyti.      
P220: Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/degių medžiagų.   

P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandenį.    

P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.      
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones.      
P305+P351+P338: PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.      

     

2.3 Kiti pavojai     Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą XIII trąša neatitinka PBT 

ir vPvB kriterijų.      

     

      

      

3. SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS      

3.1 Medžiagos      
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Amonio     
dihidroortofosfatas    
NH4H2PO4      

7722-76-1   

   

 231-764-5   01-2119488166-    
29-0014      

       16-25%.      
    

Diamonio   
hidroortofosfatas   
(NH4)2HPO4    

    

7783-28-0   

    

 231-987-8   

    

01-  
2119490974220015 

    

     0,5 – 26%    

Amonio sulfatas     
(NH4)2SO4      

7783-20-2    231-984-1   01-2119455044-    
46-0035      

       5 – 19%      

Kalio chloridas  

KCl      
7447-40-7    231-211-8               9 – 60%      

    

     

Kalio sulfatas      
K2SO4      

7778-80-5    231-915-5   01-2119489441-    
34-0004      

       5 – 20%      
    

Kalcio sulfatas   
CaSO4   

   

7778-18-9   

   

231-900-3   

   

01-
2119444918260051   

   

   3 – 18%   

Komponento   
pavadinimas      

CAS Nr.      EB Nr.      REACH Nr.      Klasifikacija      kiekis trąšose, %      
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Amonio chloridas 

NH4Cl      
12125-02-   
9      

 235-186-4   01-2119489385-    
24-0004      

 DSD: Xn, Xi,  
R22, R36  
CLP:      

Ūmus      
Toks. 4,     Akių 

dirginimas.  
2      
H302,     
 H319      

1 – 3%      
    

  

      

4. SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS      

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių 

aprašymas      

Ramybė, šiluma, patogi kūno padėtis, šviežias oras      

Įkvėpimo atveju:      
Užtikrinti šviežio oro pritekėjimą, duoti gerti vandens. Jei nukentėjęs 

pasijuto blogiau, kviesti gydytoją.      

   

Prarijimo atveju:      
Išskalauti burną ir duoti gerti daug vandens. Jei apsinuodijimo simptomai 

stiprėja, kviesti gydytoją.      

Be gydytojo nurodymo nukentėjusiajam nesukelti vėmimo.      

Patekimo į akis atveju:      Nedelsiant ne trumpiau kaip 10 – 15 min. akis gerai plauti vandeniu. Jei 

įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Jei sudirginimo požymiai (skausmas, 

deginimas, pablogėjęs regėjimas) išlieka, kreiptis į gydytoją.      

Patekimo ant odos atveju:      Plauti tekančiu vandeniu, jei įmanoma su muilu, kol bus nuplautas visas 

produktas. Jei nukentėjęs pasijuto blogiau, kviesti gydytoją.      

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis     Gydymas pagal simptomus. Duomenų apie ūmius apsinuodijimus nėra.      

4.3 Nurodymas apie bet kokios 

neatidėliotinos medicinos pagalbos 

ir specialaus gydimo reikalingumą      

Pastabų gydytojui nėra      

5. SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS      
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5.1 Gaisro gesinimo priemones     
 Trąšos yra nedegios ir nesprogios.  5.2 Specialūs medžiagos keliami pavojai Pavojingas skilimo produktas yra 
amoniakas.      
5.3 Patarimai gaisrininkams      
Naudoti gesinimo priemones, tinkamas degančių pakuočių gesinimui.      

6. SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS      

6.1 Asmens atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios 

pagalbos procedūros.      

Naudoti asmenines apsaugos priemones pagal 8 sk. Vengti bereikalingo 

dulkėjimo.      

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės    Pabertą švarų produktą surinkti į konteinerius ar kitokias talpas ir panaudoti 

pagal paskirtį.      

 6.3   Izoliavimo   ir   valdymo 

procedūros bei priemonės      
 Užterštą produktą šalinti pagal 13 sk.      

Neleisti produktui patekti į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius.      

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius      Apie asmens apsaugos priemones skaityti 8 sk., apie atliekų šalinimą- 13 

skyr.      

7. SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS      

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios 

atsargumo priemonės      
 Dirbant su produktu naudoti asmenines apsaugos priemones ir laikytis 

higienos taisyklių pagal 8 sk. Darbo pabaigoje su muilu nusiplauti veidą ir 

rankas.      

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, 

įskaitant visus nesuderinamumus      
  Trąšas laikyti uždaruose sandėliuose, apsaugotuose nuo kritulių ir gruntinio 

vandens patekimo.      
NPK trąšos, supakuotos į minkštus specialius konteinerius gali būti 

saugomos atviroje vietoje ant kieto pagrindo ir po priedanga.      

8. SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA      

8.1 Kontrolės parametrai      DNEL (Išvestinis nepavojingas lygis) darbuotojams      

       

      

      

      

      

Reikšmės komponentui: Amonio dihidroortofosfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 42,667 mg/kg      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 11,667 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Diamonio hidroortofosfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 34,7 mg/kg      
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Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 6,1 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Amonio sulfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 34,7 mg/kg      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 6,1 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Karbamidas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 580 mg/kg      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 292 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Amonio chloridas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 190 mg/kg      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 33,5 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Kalio sulfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 21,3 mg/kg      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 37,6 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Kalcio sulfatas      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 21,17 mg/m3      
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8.2 Poveikio kontrolė      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

DNEL visuomenei      

Reikšmės komponentui: Amonio dihidroortofosfatas   Ilgalaikis   

– sisteminis poveikis per odą DNEL: 20,8 mg/kg    

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 1,8 mg/m3     
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 2,1 mg/kg      

Reikšmės komponentui: Diamonio hidroortofosfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 20,8 mg/kg    
Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 1,8 mg/m3      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 2,1 mg/kg      

Reikšmės komponentui: Amonio sulfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 12,8 mg/kg      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 3,04 mg/m3      

Reikšmės komponentui: Karbamidas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 580 mg/kg      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 125 mg/m3      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 42 mg/kg      

Reikšmės komponentui: Amonio chloridas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 114 mg/kg      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 9,9 mg/m3      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 11,4 mg/kg      

Reikšmės komponentui: Kalio sulfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis per odą DNEL: 12,8 mg/kg    Ilgalaikis  

– sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 11,1 mg/m3      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 12,8 mg/kg      

Reikšmės komponentui: Kalcio sulfatas      

Ilgalaikis – sisteminis poveikis įkvėpus DNEL: 5,29 mg/m3      
Ilgalaikis – sisteminis poveikis prarijus DNEL: 1,52 mg/kg      
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PNEC (Skaičiuotinis nepavojingas lygis)      

Vertės komponentui: amonio dihidroortofosfatas      

PNEC gėlas vanduo 1,7 mg/l      

PNEC jūros vanduo 0,17 mg/l      
PNEC periodiškas pasklidimas 17 mg/l      
PNEC STP 10 mg/l      

Vertės komponentui: diamonio hidroortofosfatas      

PNEC gėlas vanduo 1,7 mg/l      

PNEC jūros vanduo 0,17 mg/l      
PNEC periodiškas pasklidimas 17 mg/l PNEC    STP 

10 mg/l      

Vertės komponentui: amonio sulfatas      

        

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

PNEC gėlas vanduo 0,312 mg/l      

PNEC jūros vanduo 0,031 mg/l      
PNEC periodiškas pasklidimas 0,53 mg/l PNEC   STP 16,18 
mg/l      

Vertės komponentui: karbamidas      

PNEC gėlas vanduo 0,047 mg/l      

PNEC jūros vanduo 0,047 mg/l      

Vertės komponentui: amonio chloridas     PNEC 

gėlas vanduo 1,2 mg/l    PNEC  

jūros vanduo11/2 mg/l      

PNEC periodiškas pasklidimas 1,2 mg/l PNEC  STP 16,2  
mg/l      

Vertės komponentui: Kalio sulfatas      

PNEC gėlas vanduo 0,68 mg/l      

PNEC jūros vanduo 0,068 mg/l      

PNEC periodiškas pasklidimas 6,8 mg/l PNEC  STP 10  
mg/l      

Vertės komponentui: kalcio sulfatas      
PNEC STP 100 mg/l      

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo 

priemonės      
Bendroji pripučiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija ir vietinė ventiliacija, 

technologinių įrenginių sandarinimas.      

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:      
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Higienos priemonės:      Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.      

Apsaugos priemonės:      

  Kvėpavimo organų apsauga:      
      

respiratorius pagal EN149, su dulkių filtru pagal EN 143.      

 

      

  Rankų apsauga:      
      

apsauginės pirštinės pagal EN 374      

  

      

  Akių apsauga      
      

nuo dulkių saugantys akiniai pagal EN 166      

  

      

  Kūno apsauga:      
      

medvilninis kostiumas arba 
kostiumas  ir    

      

kitoks  apsauginis  

     apsauginiai batai pagal EN344        

      

9. SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS      
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9.1 Informacija apie pagrindines 

fizines ir chemines savybes      
Pavidalas: granuliuota medžiaga.  Fizinis būvis: 
kietas.      

Spalva: nuo šviesiai pilkos iki rausvos      
Kvapas: silpnas amoniako      
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Sveikatai, saugai ir aplinkosaugai 

svarbi informacija      
pH: 4,5–6,5 (priklausomai nuo trąšų markės) Lydymosi temperatūra: virš   

150ºC prasideda karbamido skilimas.      

Virimo temperatūra: suskyla iki virimo      

Oksidacinės savybės: ne      
Užsidegimo temperatūra: nedegi    Piltinis 
tankis: 0,9 – 1,1 g/cm3  Klampa:    

nėra duomenų      
Tirpumas vandenyje: tirpsta vandenyje      

9.2 Kita informacija: nėra      

10. SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS      

10.1 Stabilumas      Stabili normaliomis sandėliavimo, naudojimo ir paskleidimo sąlygomis 

(t=273,15K, P=101,3kPa)      

10.2 Reakcingumas      Neturi oksidacinių ir redukcinių savybių.      

10.3 Vengtinos sąlygos      Rūgštys, šarmai ir aukštos temperatūros poveikis      

10.4 Vengtinos medžiagos      Rūgštys ir šarmai      

10.5 Pavojingi skilimo produktai      Amoniakas, anglies oksidai ir fosforo oksidai      

11. SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA      

11.1 Informacija apie toksinį      

(medžiagos) poveikį      

Produktas nekenksmingas naudojant pagal instrukcijas.      

11.1.1 Ūmus toksiškumas      LD50 (prarijus) : > 2000 mg/kg      

LD50 (per odą): > 2000 mg/kg    

LC50 (įkvėpus): > 5 mg/l oro      

Trąšos neturi mirtį sukeliančių kumuliatyvinių savybių (kumuliatyvumo 

koeficientas >5).      

11.1.2 Odos dirginimas      Patekus ant odos: sukeli silpną sudirginimą.      

Patekus į akis: sukelia dirginimą.      

Įkvėpus dulkių gali sukelti gleivinės sudirginimą.      

11.1.3 Įjautrinimas:      Nėra duomenų      

11.1.4 Chroniškas poveikis:      Nėra duomenų      

11.1.5 Kancerogeniškumas:      Nėra duomenų      

11.1.6 Mutageniškumas:      Nėra duomenų      



 

12 iš 17     

     

11.1.7 Toksiškumas reprodukcijai      Nėra duomenų      

12. SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA      

Puslapis  

12.1 Toksiškumas      
Produkto dulkės gali užteršti atmosferą. Dideli į vandenį patekę kiekiai gali 

pakenkti vandens organizmams ir sukelti jų žūtį.      
Medžiaga nesudaro kitokių arba toksiškų junginių ore ir kanalizacijoje. 

Nėra pakankamai duomenų produkto pavojingumui vandens gyvybei 

įvertinti, pateikiami pagrindinių komponentų vandens toksiškumo 

duomenys      

      Komponento   
pavadinimas      

Tyrimų rezultatai      

      Amonio      
dihidroortofosfatas      
NH4H2PO4      

Toksiškumas žuvims:      

LC50 gėlavandenėms žuvims: >85,9 mg/l 
(Oncorhynchus mykiss)      

Toksiškumas bestuburiams:      
EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 1790 
mg/l (Daphnia magna)      

Toksiškumas dumbliams:      

     

          EC50/LC50 gėlavandeniams dumbliams: >100 
mg/l     (Pseudokirchnerella    

 subcapitata) EC10/LC10  arba  NOEC   
gėlavandeniams   dumbliams: 100 mg/l      

Puslapis  

  

      Diamonio   
hidroortofosfatas      
(NH4)2HPO4      

Toksiškumas žuvims:      

LC50 gėlavandenėms žuvims: 1700 mg/l 
(Cirrhinus mrigala/L. Rohita)     

Toksiškumas bestuburiams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 1790 
(mg/l (Daphnia magna)      

Toksiškumas dumbliams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams dumbliams: >100   
mg/l      

EC10/LC10 arba NOEC gėlavandeniams 

dumbliams: 100 mg/l      
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      Amonio sulfatas     
(NH4)2SO4      

Toksiškumas žuvims:      

C50 gėlavandenėms žuvims:53 mg/l 
(Oncorhynchus mykiss)     

Toksiškumas bestuburiams:      
EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 169 
mg/l (Daphnia magna)      

EC20/LC20 arba NOEC gėlavandeniams 
bestuburiams: 58 mg/l (Daphnia magna)     

Toksiškumas dumbliams:   Maža toksiškumo 

dumbliams tikimybė.      
Amoniaką augalai gali įsisavinti kaip azoto 

šaltinį.      

      Kalio chloridas  

KCl      
Toksiškumas  žuvims:     LC50  
gėlavandenėms žuvims: 2010 mg/l (Lepromis 
macrochirus)      

Toksiškumas bestuburiams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 825 
mg/l (Daphnia magna)      

Toksiškumas dumbliams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams dumbliams: 2500 mg/l  
(Scendesmus subspicatus)      

      Kalio sulfatas      
K2SO4      

Toksiškumas žuvims:      

LC50 gėlavandenėms žuvims: 680 mg/l 
(Pimephales promelas)      

Toksiškumas bestuburiams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 720 
mg/l (Daphnia magna)      

Toksiškumas dumbliams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams dumbliams: 2700      
(Chlorella vulgaris)      

EC10/LC10 arba NOEC gėlavandeniams  
dumbliams: ≥ 100 mg/l      



 

 

      Amonio chloridas 

NH4Cl      
Toksiškumas žuvims:      

LC50 gėlavandenėms žuvims: 209 mg/l     
(Cyprinus caprio)      

LC50 jūrinėms žuvims: 174 mg/l  EC10/LC10 arba  

NOEC gėlavandenėms žuvims: 11,8 mg/l   

EC10/LC10 arba NOEC jūrinėms žuvims: 8 mg/l    

Toksiškumas bestuburiams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 101 
mg/l (Daphnia magna)      

EC10/LC10 arba NOEC gėlavandeniams 
bestuburiams: 14,6 mg/l     

 Toksiškumas dumbliams:      

EC50/LC50 gėlavandeniams dumbliams: 1300  
mg/l (Chlorella vulgaris)      

EC50/LC50 jūriniams dumbliams: 90,4 mg/l 

EC10/LC10 arba NOEC gėlavandeniams 

dumbliams: 26,8 mg/l      

12.2 Patvarumas ir skaidomumas      Nėra duomenų          

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:     Nėra duomenų      

12.4 Kitas nepageidautinas 

poveikis:      
Trąšose nėra ozono sluoksnį ardančių komponentų.      

13. SKIRSNIS.  ŠALINIMO TAISYKLĖS      

Bendroji informacija:      Saugiam darbui su užterštu produktu ir pakuotėmis naudoti asmenines 

apsaugos priemones.      

Rekomendacijos produkto 

šalinimui:      
Neužterštas trąšas surinkti į sausas talpas ir tręšti dirvą. Užterštą produktą 

šalinti pagal nacionalines atliekų tvarkymo taisykles.      

Rekomendacijos pakuočių 

šalinimui:      
Neleisti užterštų pakuočių, mašinų ir įrenginių bei įrangos plovimo 

vandeniui patekti į vandens telkinius.      

Naudotas pakuotes šalinti pagal nacionalines atliekų tvarkymo taisykles.      

14. SKIRSNIS. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA      

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

pagal galiojančias krovinių transportavimo taisykles.      

Pagal tarp[tautines krovinių vežimo taisykles krovinys neklasifikuojamas kaip pavojingas.      

15. SKIRSNIS. REGULIUOJANTI INFORMACIJA      

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

UAB „Agrokoncernas“                                                               
         

    Saugos duomenų lapas                             
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) prieda Nr. II      

      

KOMPLEKSINĖS NPK TRĄŠOS      

NPK(S) 8-19-29-(3)     

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

- Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 1907/2006/EB, 2006 gruodis, Dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos, apribojimų (REACH);      

- Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 1272/2008/EB (CLP) 2008 gruodžio 16, Dėl medžiagų ir 

mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo;      

- 67/548/EB, 1967 birželio 27 dienos  Europos Tarybos Direktyva Dėl pavojingų medžiagų klasifikavimo, 

pakavimo ir ženklinimo įstatymų, taisyklių ir administracinių potvarkių;      

- 1999/45/EB 1999 gegužės 31 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva dėl pavojingų preparatų 

klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 

nuostatų derinimo      

- 98/24/EB 1998 balandžio 7 dienos Europos Tarybos Direktyva Dėl žmonių sveikatos ir saugos dirbant su  
chemikalais;      

- 94/55/EB 1994 lapkričio 21 dienos Europos Tarybos Direktyva Dėl pavojingų krovinių transportavimo 

motoriniu transportu Šalyse Narėse teisinių aktų.      

- 96/49/EB Direktyva dėl Šalių narių teisės aktų, kuriais reguliuojamas pavojingų krovinių vežimas 

geležinkeliu, harmonizavimo.      
- Standartas EN 374;      
- Standartas EN 149:2001+A1:2009;      
- Standartas EN 166:2001;      
         Standartas EN 143;      
- Standartas EN 344. 15.2     

Cheminės saugos vertinimas      

        Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 priedą cheminės saugos vertinimas šiai medžiagai          nebuvo 

atliktas, nes ji nėra klasifikuojama kaip pavojinga.        

      

16. SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA      

     

    



 

 

3 skyriuje panaudoti ženklai      Xn – pavojaus simbolis Kenksminga;      

Xi – pavojaus simbolis Dirgina odą;      

T – pavojaus simbolis Toksiška;      

Ūmus Toks. 4 – ūmus toksiškumas prarijus, 4 klasė;      

Akis dirg. Dirginanti akis, 2 klasė;      

Ūmus toks. 3 – Ūmus toksiškumas, 3 klasė;      
H302 – kenksminga prarijus;     
H319 – stipriai dirgina akis;      
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, 

atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.    P220: 

Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/degių medžiagų.  

P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandenį.      
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.  P280: 

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.      
P305+P351+P338: PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti 
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima 
tai padaryti. Toliau plauti akis.      

     

      

Rekomendacijos personalo 

mokymui:      
Prieš trąšų naudojimą prašome supažindinti su Cheminės saugos 

ataskaitoje esančia informacija.      

Svarbūs duomenų šaltiniai, 

panaudoti sudarant šią Cheminės  
Saugos Ataskaitą      

Cheminės Saugos Ataskaita (CSR)      

Europos Cheminių medžiagų informacijos sistemos (ESIS) duomenys      
Aplinkos rizikos vadybos organizacijos (ERMA) duomenys      

Europos Trąšų Gamintojų Asociacijos (EFMA) rekomendacijos      

Jei laikomasi šiame Saugos duomenų lape esančių naudojimo, elgesio ir transportavimo sąlygų, produktas nekelia 
pavojaus aplinkai ir sveikatai.      
Šiame Saugos duomenų lape esanti informacija taikoma specifiniam produktui ir gali būti netiksli, jeigu 

produktas naudojamas kartu su kita medžiaga, galinčia pakeisti produkto savybes.      
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl traumos ar sveikatos pablogėjimo dėl netinkamo produkto 

naudojimo arba naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo taisyklių pažeidimų.      

      

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA     

    

    



 

 

  


