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Peržiūrėjimo numeris: V-6-EN   

Peržiūrėjimo data: 2018-02-20   

   

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR 

BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS    
1.1 Produkto identifikatorius     

   Produkto pavadinimas    :  NPK(S) 15-15-15 (10)  

   Produkto kodas    :   PH2091    

Komercinis pavadinimas               :      Kompleksinė azoto- fosforo- kalio trąša  

   Produkto tipas    :   kieta medžiaga (granuliuotas)    

Cheminis pavadinimas: mišinys,   

Pagrindiniai ingredientai: amonio dihidrogenortofosfatas (CAS 7722-76-1), Diamonio 

hidrogenortofosfatas (CAS 7783-28-0), diamonio sulfatas (CAS 7783-20-2), kalio chloridas (CAS 

7447-40-7).   
 Sinonimai: kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos     

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai     

Įvardyti naudojimo būdai    

Pramoninė gamyba/importas-nuolatinė sintezė.     

Pramoninė gamyba/importas-grupinė sintezė.     

Pramoninė gamyba/importas-gabenimas be įpakavimo.   

Pramoninė gamyba/importas-laboratorinis tyrimas.     

Pramoninė distribucija (paskirstymas).     

Pramoninis naudojimas cheminių produktų mišiniuose.   

Profesionalus trąšų produktų formulavimas.     

Profesionalus panaudojimas kaip trąšos ūkiuose-pakrovimas ir išbarstymas (įskaitant ir dirvožemio 

kondicionavimą).     
Profesionalus panaudojimas kaip šiltnamių trąšos (pvz. tręšimo sistemose, įskaitant trąšų tirpalo PH 

kontrolę rūgštimi).     

Profesionalus panaudojimas kaip skystos lauko trąšos (pvz. tręšimo sistemose).     

Profesionalus panaudojimas kaip trąšos - įrangos priežiūrai.     

Nerekomenduojami naudojimo    :  Niekas neidentifikuota.     

būdai    

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją   
Tiekėjas/Gamintojas            Voskresensk Mineral Fertilizers, JSC      

 Adresas       

: Moscow Oblast, ,    

 Gatvė    :  Zavodskaya   

 Numeris    :  1    
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 Pašto kodas    :  140209   

 Miestas    :  Voskresensk    
 Šalis    :  Russia    

     

Tik atstovas    

Adresas     

  

: Uralchem Assist GmbH    

    

: Germany  GmbH      

Gatvė    :    Johannssenstrasse  
Numeris Pašto 
kodas Miestas    

    

:      10     
:       30159     
:      Hannover      

Telefono numeris              

Fakso nr.           :  + 49 511 45 99 445     
Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresas    :  info@uralchem-assist.com    

Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, elektroninio pašto adresas: reach@uralchem.com   

1.4 Pagalbos telefono numeris     

     

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras     
     

Pavadinimas      :   APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS   

BIURAS     
Telefono numeris     : +370 5 236 2052   arba  +370 687 53378     

Darbo valandos    : 24h     

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI   
     

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas     

     

Produkto apibrėžimas     :   Mišinys     

     

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)     

Neklasifikuojama    

2.2 Ženklinimo elementai    

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:  Nėra   

    

Pavojaus piktogramos: nėra    

Signalinis žodis: nėra     

Pavojingumo frazės:  nėra       

   

Atsargumo frazės:     

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas;  
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P270: Dirbant su produktu nevalgyti, negerti ir nerūkyti 

P280: Dėvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą. 

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kruopščiai keletą minučių plauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius 

lęšius, jei jie yra ir lengvai išimami. Tęsti plovimą. 

   

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.     

   

   

      

2.3 Kiti pavojai     

   

Šios sudėties sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų.  Šildant 

iki skaidymosi (virš 150 ° C), išsiskiria amoniakas ir azoto oksidai. Didelio masto 

išleidimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.   

     

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE  

SUDEDAMĄSIAS DALIS     
     

   Medžiaga/Preparatas     :   Mišinys     

     

    

CAS 

numeris  
EC  

numeris   
Pavadinimas    

Koncentracija, 

% w/w    

Klasifikacija 
pagal   

reglamentą  (EC) 
Nr.   

1272/2008    

Registracijos nr.  

 pagal REACH  

reglamentą    

7722-  
76-1    

231-  
764-5    

Amonio    
Dihidrogenortofosfatas    

7-9    Neklasifikuojama   01-2119488166-  
29-0004    

7783-  
28-0    

231-  
987-8    

Diamonio    
Dihidrogenortofosfatas   

18-19  Neklasifikuojama   01-2119490974-  
22-0005    

7783-  
20-2    

231-  
984-1    

Diamonio Sulfatas    46-47  Neklasifikuojama   01-2119455044-  
46-0031    

7447-  
40-7    

231-  
211-8    

Kalio chloridas   23-25  Neklasifikuojama   Neklasifikuojamas  
(REACH Annex   

V)    

   

     

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios 

naudojamomis   
koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų 

apie tai nepateikiama.     

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.     
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4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS     

     

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas     

  Patekimas į akis     

     

:   Nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens. Patikrinkite, ar yra 

kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Jei sudirginimas 

nepraeina, kreipkitės į medicininę pagalbą.      

Įkvėpimas     

     

:   Įkvėpus, išveskite į gryną orą. Įkvėpus degimo metu susidariusius 

skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau.  

Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti 

reikalinga 48 valandas.      

Susilietimas su oda     

     

:   Nuplaukite vandeniu ir muilu. Sudirginimui didėjant kreipkitės 

medicininės pagalbos.      

Nurijimas     

     

   

:   Išskalaukite burną vandeniu. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo 

yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.    

Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina 

ar yra sunkūs.   asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį 

kvėpavimą burna.      

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)     

   

Gali atsirasti tokių simptomų: dirginimas gerklėje, kosulys.    

Dideliais kiekiais jis gali sukelti sutrikimus virškinimo trakte.   

Gali sukelti odos sudirginimą.  Gali sukelti akių dirginimą.   

   

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

   

Produkto skilimas: Amoniakas, azoto oksidai (NOx).    
Dulkių įkvėpimas gali sukelti kvėpavimo sistemos dirginimą. Kilus kvėpavimo takų 

sutrikimui, kreipkitės į  gydytoją.   

     

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės     

        

5.1 Gesinimo priemonės     Gesinimo medžiagos turi būti parinktos pagal aplinką.  

     Produktas pats savaime nėra degus.   

 Tinkamos gesinimo priemonės:    
   

        

   

Amoniakas, azoto oksidai   
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami 

pavojai     
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Pavojingi terminio skaidymosi produktai     

  

5.3 Patarimai gaisrininkams    

     
Specialiosios  atsargumo priemonės 
ugniagesiams     

     

     

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento 

vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų 

personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.      
Speciali apsauginė įranga gaisro 
gesintojams     

     

:   Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir 

autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą 

dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos 

standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai 

(įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins 

bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.      

Papildoma informacija     

     

:   Jokių.      

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS     

     

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros   

   

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.     

     

     

   6.2 Ekologinės atsargumo     :   Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad     

   priemonės     

     

nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius     
bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, 

vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, 

praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.     

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės     

     

   Nedidelis išsiliejimas     :  Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Susiurbkite    
dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam 

skirtą etikete pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį 

su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.      

     

  Didelis išsiliejimas     :  Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos   
medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius 

vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Susiurbkite 
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dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą 

etikete pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su atliekų 

tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.      
     

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius     :  Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. 

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones 

pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų 

tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.     

     

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS     

   

     

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui 

specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje 

dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".     

     

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės     

     

   Apsaugos priemonės     :     Naudokite tinkamas asmens  

apsaugos priemones (8-as   skyrius). Neprarykite. Venkite kontakto su akimis, 

oda ir drabužiais. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui 

pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei 

nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl 

jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.     

     

Patarimas dėl bendros darbo higienos: Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga 

turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami,  gerdami ir rūkydami darbuotojai 

privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir 

nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma 

informacija apie higienos priemones.     

      

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus     

     

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą.    

Apsaugokite nuo: Drėgmės.    

Negalima laikyti kartu su: stipria rūgštimi, šarmais.    

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.    

Pakavimo medžiagos: plastikai (PP, PE).       

     

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)     

     

   Rekomendacijos     :   Nėra.     

     

   Pramonės sektoriui būdingi     :   Nėra.     

sprendimai     
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8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)      

     

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui 

specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje 

dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".     

     

8.1 Kontrolės parametrai     Nėra 

duomenų.   

   

   

    

8.2 Poveikio kontrolė     

     

 

8.2.1. Tinkamos inžinerinės 

kontrolės priemonės     
:   Ypatingų reikalavimų ventiliacijai nėra. Geros bendrosios   
 ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių 

teršalų poveikį darbuotojams. Jei šiame produkte yra ingredientų, 

kuriems yra nustatytos leidžiamos poveikio ribos, naudokitės 

proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine  ištraukiamąja 

ventiliacija ar kitomis techninėmis priemonėmis, kad poveikis 

darbuotojams neviršytų rekomenduojamų ar nustatytų ribų.      

8.2.2. Higienos priemonės     

     

:    Turi būti prausimosi įranga ar vanduo akims ir odai plauti.      

Akių ir (arba) veido apsauga     :        Privaloma naudoti patvirtintą standartą  

atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas 

parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, 

miglos, dujų ar dulkių poveikio. akiniai nuo chemikalų purslų.      
     

Odos apsauga     

Rankų apsauga     

     

:        Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra  
reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina 

dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, 

atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.     

Kūno apsauga     :   Asmeninės kūno apsaugos priemonės turi būti  parenkamos pagal 

konkrečią paskirtį ir su ja susijusią riziką.      

Kita odos apsauga     

     

:    
Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš 

pradedant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir  

specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos 

apsaugos priemones.      
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Kvėpavimo sistemos apsauga     

     

:    
Naudokite gerai prigulantį respiratorių su kietųjų dalelių 

filtru, atitinkantį patvirtintus standartus, jei tai būtina,   

įvertinus riziką. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis 

žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto 

kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus 

funkcionavimo apribojimais.      

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė   :   Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso  
įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos 

teisės aktų reikalavimams.     

Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino 

lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti 

darbo proceso įrangą.      

     

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS     

     

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes     

Išvaizda   

Fizikinė būsena    

Spalva     

Kvapas   Kvapo 

slenkstis  pH    

Lydymosi 

temperatūra/ 

užšalimo temperatūra   

Pradinė virimo 

temperatūra ir  

virimo 

intervalas   

Žybsnio temperatūra    

Garavimo greitis    

Degumas (kietos 

medžiagos,  dujos)   

Degimo laikas     

Degimo greitis     

Viršutinė ir apatinė degumo ar  

sprogumo ribos     

Garų slėgis   

Garų tankis     

Santykinis tankis    

Piltinis tankis     

Tirpumas (-ai)     

Tirpumas vandenyje     

Oktanolio/vandens sklaidos  koeficientas    

Savaiminio užsiliepsnojimo  temperatūra   Klampumas    

Skilimo temperatūra    

  

  

  

  

  

  

:   kieta medžiaga      

:  Nuo baltos iki pilkos ar rožinės     : 

Bekvapis.      

:   Neapibrėžta     

:   6-7  (5% tirpalas)   
:   Neapibrėžta    

   

:   Neapibrėžta   :   

Nedegus       

:   Neapibrėžta    :   

Neapibrėžta     

:   ŽEMUTINIS: Neapibrėžta      

:   VIRŠUTINIS:  Neapibrėžta     

:   Neapibrėžta     

:   Neapibrėžta     
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:   Neapibrėžta     

:   Tūrinis tankis, kg / m3: 1110 

(suspausta), 800 (nesuspausta).   

     

:   Neapibrėžta     

:   Neapibrėžta     

:   Neapibrėžta    

:   Neapibrėžta     

:   Dinaminis: Neapibrėžta     

   

:    >150 ºC  
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           Kinematinis: Neapibrėžta     

  Sprogmens savybės     :   Jokių.     

  Oksiduojančios savybės     :   Jokių.      

     

9.2 Kita informacija   

Papildomos informacijos nėra.     

    

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS     

     

10.1 Reaktingumas                         :     Žiūrėti 10.5. poskyrį.   

10.2 Cheminis stabilumas     

                                              :     Stabilus naudojant normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.    

10.3 Pavojingų reakcijų  galimybė                          

      

                                                               :     Nėra pastebėta pavojingų reakcijų.   

  10.4 Vengtinos sąlygos      >150 ºC    

             

     10.5 Nesuderinamos medžiagos          :      Šarmai, stiprios rūgštys   

       

           

   

  10.6 Pavojingi skilimo produktai   :     Skilimo temperatūra:> 150 ºC. Skilimas formuojant: amoniaką.    

   

Azoto oksidai (NOx).    

    

   

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA     

     

11.1 Informacija apie toksinį poveikį     

     

Ūmus toksiškumas     

     

11.1.1.1. LD50 oralinis:   > 2000 mg / kg (žiurkė) monoamonio fosfatas             

 > 2000 mg / kg (žiurkė) Diamonio fosfatas    

2000-4250 mg / kg (žiurkė) Amonio sulfatas >  

3020 mg / kg (žiurkė) Kalio chloridas   
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11.1.1.2. LD50 per odą:   > 5000 mg / kg (triušis) Monoamonio fosfatas   

> 5000 mg / kg (triušis) Diamonio fosfatas   

 2000 mg / kg (triušis) Amonio sulfatas    

Nėra duomenų Kalio Chloridas   
 iš 17    

11.1.1.3. LC50 įkvėpimas:   > 5000 mg / kg (žiurkė) Monoamonio fosfatas   

> 5000 mg / kg (žiurkė) Diamonio fosfatas    

1000 mg / kg (žiurkė) Amonio sulfatas  Nėra duomenų 

Kalio chloridas   

11.1.1.4. Odos korozija / dirginimas:   Visos sudedamosios dalys nėra dirginančios odą.   

OECD 404 arba lygiavertis   

11.1.1.5. Rimtas akių pažeidimas / dirginimas:   Visos sudedamosios dalys nedirgina akių.   

   

11.1.2. Jautrinimas Kvėpavimo takų 

jautrinimas: Duomenų nėra.   

 Odos sensibilizacija: visos sudedamosios dalys nejautrina, odos   

(OECD 429 arba lygiavertės).   

11.1.3. Kartotinių dozių toksiškumas   

Tikslus toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, 

klasifikacijos kriterijai netenkinami.   

NOAEL (MAP, DAP)> 250 mg / kg kūno svorio per parą (žiurkė, sisteminis)  OECD 422   

     

  11.1.4. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)   

   

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.   

Lytinės ląstelės mutageniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai 

netenkinami.    

Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai 

netenkinami.   

 NOAEL (kalio chloridas) = 1500 mg / kg kūno svorio per parą  OECD 

422    

Toksiškumas vystymuisi / teratogeninis poveikis.   

NOAEL (kalcio chloridas) = 235 mg / kg kūno svorio per parą (pelė)  NOAEL (kalio 

chloridas) = 310 mg / kg. bw / day (žiurkės).  Toksinis poveikis reprodukcijai, 

poveikis laktacijos metu arba per ją. Duomenų nėra.  11.1.5. Aspiracinis pavojus 

Nėra duomenų.   

   

   

Toksiškumas reprodukcijai     
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12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA     

     

12.1 Toksiškumas     

     

LD50   

Rūšis: Oncorhynchus mykiss     

> 85,9 mg / l monoamonio fosfatas; OECD 203    

   

rūšys: Cirrhinus mrigala / L. Rohita 1700 mg / L    

diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų tyrimo metodai (APHA)   

   

 rūšis: Oncorhynchus mykiss; Prosopium williamsoni 53 mg / l; 57,2 mg / l  
amonio sulfatas; JAV EPA (1999)    
   

rūšis: Gambusia affinis; Lepomis macrochirus 920 mg / L; 2010 mg /  

L  Kalio chloridas; nėra jokių nurodymų   

Lėtinis toksiškumas žuvims   

NOEC:   Nėra duomenų.   

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams   

EC50:   

rūšis: Daphnia carinata  LC50 (72 val.) 1790 mg / l   monoamonio 

fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų (APHA)   

   

 rūšis: Daphnia 
carinata  LC50 (72 
val.) 1790 mg / L    

Diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų (APHA)    

   

rūšis: Ceriodaphnia acanthina; Daphnia magna    

EC50 (48 val.) 121,7 mg / l; 169 mg / l    

  amonio sulfatas; JAV EPA (1999)    

   

rūšis: Daphnia magna; Nitocrao spinipes    

EC50 (48 val.) 825 mg / l; LC50 (96 val.) 562-1298 mg  

/ l  kalio chloridas, po to nebuvo atlikta jokių nurodymų.   
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Lėtinis toksiškumas vėžiagyviams   

NOEC:   Nėra duomenų.   

Ūmus toksiškumas dumbliams ir kitiems vandens augalams   

EC50:   

rūšis: Pseudokirchnerella 

subcapitata  EC50 (72 val.)> 100 

mg / l    

monoamonio fosfatas; OECD 201    

   

rūšis: Pseudokirchnerella 

subcapitata  EC50 (72 val.)> 100 
mg / L    

Diamonio fosfatas; OECD 201   

    

rūšis: Chlorella vulgaris    

EC50 (18 d) 2700 mg / L Amonio sulfatas; nėra jokių 

nurodymų.  rūšis:    Scenedesmus 

subspicatus  EC50 (72 val.) 2500 mg / L  kalio chloridas;  

DIN 38412 dalis 33   

   

Toksiškumo duomenys apie dirvožemio mikroorganizmus ir makroorganizmus bei kitus 

aplinkai svarbius organizmus, tokius kaip paukščiai, bitės ir augalai Nėra duomenų.   

12.2 Patvarumas ir skaidomumas   

Lengvai biologiškai skaidomas:  Tyrimo nereikia 

atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.   

Kita informacija  Nėra 

duomenų   

12.3. Bioakumuliacinis potencialas Eksperimentinis BCF:   

Mažas bioakumuliacijos potencialas.   

Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.   

12.4 Mobilumas dirvožemyje  Monoamonio ir diamonio fosfatai greitai 

transformuojasi dirvožemio bakterijų.  12.5 PBT ir vPvB vertinimo 

rezultatai Šios sudėties sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB 

klasifikavimo kriterijų.   

12.6 Kitas neigiamas poveikis   

Didelio masto išleidimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.   

     

    

     

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS     

     



NPK(S) 15-15-15 (10)   

       

 

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui 

specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje 

dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".     

   

 13.1 Atliekų tvarkymo metodai       Gaminys    

  Šalinimo metodai   :   Šis produktas ir jo pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Turėtų būti 

vengiama atliekų susidarymo arba kiek įmanoma  sumažinti. Produkto, jo tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų  
utilizavimas visuomet turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų   šalinimo įstatymų bei regioninių ar vietos valdžios 

institucijų  reikalavimus.   

      

      

 

   13.1.1 Produktas     

   

Išmeskite perteklinius ir netinkamiausius produktus per  
licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų būti 

šalinamos į kanalizaciją, bet apdorojamos tinkamu nuotekų 

valymo įrenginiu. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir 

pobūdžio, ją naudokite kaip trąšą lauke, kaip žaliava arba 

įgaliotame atliekų įrenginyje. Deginimas ar sąvartynas turėtų 

būti svarstomas tik tada, kai perdirbimas nėra įmanomas. 

Europos atliekų katalogas (EWC) atliekų kodas 06 10 99 - 

kitaip neapibrėžtos atliekos.   

  13.2. Pakavimas     

:   Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali būti produktų likučių.  
Pakuotes reikia ištuštinti ir po nuodugnaus valymo juos galima 

perdirbti. Jei vietos valdžios institucijos patvirtina, tuščias 

talpyklas galima išmesti kaip nepavojingą medžiagą arba 

grąžinti jas perdirbti.   

   

   

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą     

     

Reglamentas: ADR/RID         

14.1 JT numeris     Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias transportavimo 

taisykles.   

   

14.2 JT teisingas krovinio 

pavadinimas     
  Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias 

transportavimo taisykles.   

   

14.3 Gabenimo pavojingumo     

klasė (-s)     

   Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias 

transportavimo taisykles.   
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14.4 Pakuotės grupė       Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias 

transportavimo taisykles.   

   

14.5 Pavojus aplinkai     Nėra jūrų teršalas     

14.6 Specialios atsargumo 

priemonės vartotojui    
: Nėra nurodymų.   

14.7. Gabenimas be taros pagal 

Marpool II priedą ir IBC 

kodeksą   

BKLP (biriųjų krovinių laivybos pavadinimas) pagal IMSBC 

kodą: trąšos be nitratų   

Grupė pagal IMSBC kodeksą: C   

   14.8.      

      

   Pastaba     :  NPK trąšos savaime skaidytis pagal IMO-standarto testus, kaip   
rekomenduojama transportuojant pavojingus  krovinius, testų ir kriterijų žinynas, 2. dalis III, skyrius 38.     

     

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ     

     

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

      

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

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių 

medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 

76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. (2006 

gruodžio18 d.) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 396, 2006 m. gruodžio 30 

d.) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais;  - Komisijos reglamentas Nr. (ES) 2015/830 

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (paskelbtas 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 132, 2015 m. gegužės 29 d.);    

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH) XVII priedą“ (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L164, 

2009 m. birželio 22 d.);    

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

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB 

bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. (paskelbtas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje L 353 2008 m. gruodžio 31 d.) su visais vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais;   - Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2014 kuriuo pakeičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas 

III priedas. (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L365, 2014 m. gruodžio 19 d.);    

- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos 
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direktyvą 96/82/EB) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L197, 2012 m. liepos 

27 d.);    

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų 

medžiagų    

pirmtakais ir jų naudojimo (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L39, 2013 m.  

vasario 9 d.);    

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);    

- Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID);    

- Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG);    

- Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78);    

- Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos 

kodeksas (IBC kodeksas);    

- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas”;    

- Galiojantis “Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas”;    

- Higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 

poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;    

- Higienos norma HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;    

- Galiojantys “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai” ir “Darbuotojų 

apsaugos nuo kancerogenų poveikio darbe nuostatai”;    

- Galiojanti “Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams 

tvarka”;    

- Galiojančios “Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 

taisyklės”.    

- Galiojančios “Atliekų tvarkymo taisyklės”;    

- LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, 

likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar 

preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo 

patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybės žinios, 2004, Nr. 130-4649; 2005, 

Nr. 131-4731; 2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr. 61-3078) su 

visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais.    

- Amonio nitrato turinčių trąšų įvertinimas siekiant nustatyti, ar jos turi būti klasifikuojamos kaip 

dirginančios akis Ataskaita parengta Europos trąšų gamintojų asociacijos (angl. Fertilizers 

Europe)     

  

15.2. Cheminės saugos vertinimas.   

 Kadangi mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl 

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIV jam cheminės saugos vertinimas nebuvo 

atliekamas.    
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16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA     

     
Nurodymas apie pakeitimus: Versija № V-

6EN  nuo 2016 25-06:13.1, 13.1.1, 13.1.2 

skirsniai.  Papildoma informacija apie šalinimo 

atvejus.   
2016 m. Gruodžio 20 d. Versija Nr. V-5-EN:   
Aktualizavimas pagal 2015 m. Gegužės 28 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2015/830, iš dalies keičiantis 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).   
2016-06-20 versija № V-4-EN:   
1.3 skirsnis. Gamintojo pavadinimo keitimas.   
1.4 skirsnis. Neatidėliotinos pagalbos telefono numeris Klasifikacija pagal 

GHS:   
Lengvas dirginimas. 2B kategorija Akių dirginimas. Lengvas 

dirginimas. 3 kategorija Odos dirginimas.  Etiketės 

 elementai: Simbolis: nėra simbolio 

Pavojaus teiginiai:   
Sukelia akių dirginimą.   
Sukelia odos dirginimą Signalinis žodis: 

Pavojinga   

   

Sutrumpinimai ir akronimai     :   ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas   CLP =  

Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo Reglamentas (EB) nr. 1272/2008     

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė     

DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė      

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų    

 LD50: mirtina dozė 50%. LD50 atitinka tiriamos medžiagos dozę, 

sukeliančią 50% mirtingumą per nustatytą laiko tarpą. LC50: 

mirtina koncentracija 50%. LC50 atitinka tiriamosios medžiagos 

koncentraciją, sukeliančią 50% mirtingumą per nustatytą laiko 

tarpą.    
EC50: efektyvi koncentracija 50%. EC50 atitinka tiriamos 

medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% atsako pokyčių (pvz.,   
Dėl augimo) per nustatytą laiko tarpą.  BCF: 

Biokoncentracijos faktorius.   

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija  RRN =   
REACH registracijos numeris     

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė      

vPvB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti     
                                                         bw = Kūno masė         

Peržiūrėjimo numeris: V-6-EN   
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 Peržiūrėjimo data: 2018-02-20  Serijos 

numeris:        

     

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Pastaba skaitytojui     

Mūsų žiniomis, informacija, pateikiama šiame medžiagų saugos duomenų lape, yra teisinga jos 

paskelbimo dieną. Informacija pateikiama išimtinai saugumo tikslais ir yra susijusi tik su konkrečia 

medžiaga ir jos panaudojimo būdais nurodytais saugos duomenų lape. Pateikiama informacija gali 

nepasitvirtinti, kai nurodyta medžiaga yra maišoma su kita medžiaga   

(medžiagomis) arba kai ji yra naudojama kitokiais negu nurodyta būdais. Taip yra todėl, kad šios 

medžiagos dar nėra visiškai aiškios (pažįstamos) ir yra potencialiai pavojingos, todėl jos turi būt 

naudojamas itin atsargiai.  Tik pats vartotojas atsako už galutinį bet kurios medžiagos tinkamumo 

įvertinimą.     

       

Saugos duomenų lapo pabaiga   


