OJSC „PhosAgro-Cherepovets“
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal reglamentus (ES) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas

Paskirtis

NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12,
12:32:16,13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10, 13:13:21, 12:20:18,
6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
Trąšos

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

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskleisti atvirame lauke dirvos paviršiuje arba įterpti į jį ir (arba) tręšti
mišką. Tręšti poilsio zonas (parkus, vejas viešose vietose, sporto ir golfo
aikštynus).
Paskleisti sodo sklypo dirvos paviršiuje.
Paskleisti atvirame lauke dirvos paviršiuje arba įterpti per vamzdynus.
Tręšti poilsio zonas (parkus, vejas viešose vietose, sporto ir golfo
aikštynus).
Tręšti kambarinius augalus.
Purkšti lapus atvirame lauke.
Naudoti šiltnamiuose.
Tręšti atvirame lauke.
Maišyti trąšas su kitais mišiniais, pavyzdžiui, kompostu, substratais ir
pesticidais.
Pakuoti trąšas.
Naudoti kaip skiedinį arba suspensiją.
Pakrauti / iškrauti.
Gaminti kietąsias, skystąsias mineralines trąšas arba jų suspensijas.
Papildyti kietąsias arba skystąsias trąšas mažiausiomis maistinėmis
medžiagomis ir (arba) priedais (lipnumą mažinančiomis medžiagomis,
užpildais, gruntu, dažikliais...)
Atitinkamos identifikuotos paskirtys yra aprašytos šio saugos duomenų
lapo 1, 2, 3 prieduose.
Nėra nerekomenduojamų naudojimo būdų

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją
Gamintojas / tiekėjas

Vienintelis atstovas

Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
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OJSC „PhosAgro-Cherepovets“
162622, Severnoje Šose g. 75,
Čerepovecas, Vologdos sritis, Rusija
Tel. +7 (8202)5933-09, faks. +7 (8202)5550-34
El. paštas: ammophos@phosagro.ru
„PHOSINT LIMITED“
21 Vasili Michailidi
3026 Limassol, Kipras
Pašto adresas;
P.O. Box 54708, CY-3727 Limassol, Kipras
Tel. +357 – 25 – 508003, faks. +357 – 25 – 508004
El. paštas: phosint@virtualoffice8.com
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus (ЕS) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
1.4. Pagalbos telefono numeris
Gamintojas / tiekėjas:
Tel. +7 (8202) 59-35-15 (24 val. per parą), +7(8202) 59-33-09 (8.30–17.30 val. Maskvos laiku)
Pagalbos telefonas: 112 (24 val. per parą); Vilniuje: 8 5 2362052, info@tox.lt
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrų katalogas:
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/phe_poison_centres.xls
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir Direktyvą Nr. 1999/45/EEB NPK neatitinka priskyrimo
pavojingoms cheminėms medžiagoms kriterijaus.
2.2. Ženklinimo elementai
Signalinių žodžių, pavojingumo ir atsargumo frazių nėra.
2.3 Kiti pavojai
Didelės dulkių koncentracijos per orą plintanti medžiaga gali dirginti nosį ir viršutinius kvėpavimo takus bei gali
pasireikšti tokie simptomai, kaip gerklės skausmas ir kosulys. Siekiant išvengti kvėpavimo takų dirginimo, būtina
kiek galima labiau sumažinti įkvėpimo poveikį. Todėl rekomenduojama laikytis geros darbo praktikos ir užtikrinti
tinkamą darbo vietos vėdinimą.
Mišinį kaitinant iki skilimo temperatūros (daugiau kaip 155 °C) į aplinką išsiskiria toksiški amoniako garai ir azoto
oksidai. Nesilaikant tvarkymo taisyklių NPK trąšomis galima užteršti aplinką.
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1. Medžiagos
Remiantis REACH reglamentu, šios trąšos NELAIKOMOS cheminėmis medžiagomis.
3.2. Mišiniai
Remiantis REACH reglamentu, šios trąšos yra amonio dihidroortofosfato (MAP), diamonio rūgščiojo fosfato
(DAP), kalio chlorido, diamonio sulfato ir kondicionuojančio priedo, kurio sudėtyje yra armeno HT, mišinys.
Cheminės
medžiagos
pavadinimas

Identifikatoriai

Amonio
dihidroortofosfatas
Diamonio
rūgštusis
fosfatas
Kalio
chloridas

Diamonio

Klasifikavimas pagal
67/548/ЕЕB,
1278/2008
(CLP)

REACH
registracijos
Nr.

EB 231764-5;
CAS 772276-1
EB 231987-8;
CAS 778328-0
EB 231211-8;
CAS 744740-7

Neklasifikuojama

01211948816629-ХХХХ

Neklasifikuojama

Neklasifikuojama

EB 231-

Neklasifi-
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Masės dalis, %
NPK
9:25:25
10:26:26
8−10

NPK
10:20:20

NPK
15:15:15

NPK
12:32:12

NPK
13:19:19

NPK
8:24:24

NPK
16:16:8

3−16

7−9

13−17

7−10

29−37

7−9

01211949097422-ХХХХ

33−37

19−31

18−19

37−44

24−28

2−10

19−22

Neregistruojama
pagal
REGLAMENTO
(EB) Nr.
1907/2006 2
straipsnį ir V
priedą
01-

38−42

24−26

23−25

18−21

28−31

38−41

13−14

8−10

10−13

46−47

7−8

27−32

10−15

50−52
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus (ЕS) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
sulfatas

Armenas HT

984-1;
CAS 778320-2
EB 262976-6;
CAS
61788-452

Cheminės
medžiagos
pavadinimas

Identifikatoriai

Amonio
dihidroortof
osfatas

Diamonio
rūgštusis
fosfatas
Kalio
chloridas

Diamonio
sulfatas

Armenas HT

kuojama

211945504446-ХХХХ

Хn, Xi, R
37/38-4148/22

01211947379915-ХХХХ

Klasifikavimas
pagal
67/548/ЕЕB,
1278/2008
(CLP)

REACH
registracijos Nr.

EB 231764-5;
CAS 772276-1

Neklasifikuojama

EB 231987-8;
CAS 778328-0
EB 231211-8;
CAS 744740-7

Neklasifikuojama

EB 231984-1;
CAS 778320-2
EB 262976-6;
CAS
61788-452

Neklasifikuojama

Neklasifikuojama

Cheminės
medžiagos
pavadinimas

Identifikatoriai

Amonio
dihidroortofosfatas

Diamonio
rūgštusis
fosfatas
Kalio chloridas

Diamonio
sulfatas

Armenas HT

Хn, Xi, R
37/38-4148/22

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

Masės dalis, %
NPK
12:30:12

NPK
12:32:16

NPK
12:20:18

NPK
16:16:16

NPK
13:13:21

NPK
10:20:10

NPK
6:20:30

01211948816
629-ХХХХ

41−43

22−26

8−12

7−10

7−10

10−12

26−28

01211949097
422-ХХХХ
Neregistruojama
pagal
REGLAMENTO
(EB) Nr.
1907/2006
2 straipsnį
ir V priedą
01211945504
446-ХХХХ
01211947379
915-ХХХХ

5−7

28−33

22−28

17−21

12−15

23−26

5−7

19−21

25−28

28−31

25−27

33−35

15−18

48−51

25−27

11−15

18−33

18−19

32−49

14−19

7−10

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

< 0,004

Klasifikavimas
pagal
67/548/ЕЕB,
1278/2008 (CLP)

REACH
registracijos Nr.

EB 231764-5;
CAS 772276-1

Neklasifikuojama

01211948816
629-ХХХХ

EB 231987-8;
CAS 778328-0
EB 231-211-8;
CAS 7447-407

Neklasifikuojama

EB 231984-1;
CAS 778320-2
EB 262976-6;
CAS
61788-45-2

Neklasifikuojama

01211949097
422-ХХХХ
Neregistruojama
pagal
REGLAMENTO
(EB) Nr.
1907/2006
2 straipsnį
ir V priedą
01211945504
446-ХХХХ
01211947379
915-ХХХХ

Neklasifikuojama

Хn, Xi, R
37/38-4148/22

Masės dalis, %
NPK
7:30:20
37−43

NPK
8:20:30
7−9

7−10

26−28

28−37

48−51

3−4

7−10

< 0,004

< 0,004

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus (ЕS) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
Bendroji informacija
Įkvėpus

Sąlytis su oda
Sąlytis su akimis
Prarijus

Pastabos gydytojui

Įspėjimas prieš intervenciją: produktą įkaitinus iki skilimo
temperatūros (daugiau kaip 155 °C), į aplinką išsiskiria toksiški
amoniako garai ir azoto oksidai.
Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą.
Jei kvėpuoja sunkiai, duoti kvėpuoti deguonies.
Nukentėjusįjį nuvesti toliau nuo dulkių šaltinio.
Kreiptis į gydytoją.
Odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir švelniu muilu. Nusirengti
užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Prieš velkantis
drabužius, išskalbti.
Nedelsiant 10−15 min. skalauti švariu vandeniu. Jei dirginimas
nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Duoti gerti vandens. Neskatinti vėmimo, jei nukentėjusysis yra be
sąmonės. Jei reikia, bandyti kreiptis medicininės pagalbos ir nuvežti
nukentėjusįjį į ligoninę.
Įkvėpti gaisro ir terminio skaidymo dūmai, kuriuose yra amoniako, gali
dirginti ir ėsdinti kvėpavimo takus. Tam tikras poveikis plaučiams gali
pasireikšti vėliau.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Įkvėpus
Sąlytis su akimis
Prarijus

Gerklės skausmas, kosulys.
Dulkės gali dirginti akis.
Klinikiniai ūmaus apsinuodijimo požymiai: bendras silpnumas, galvos
skausmas, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Nėra konkrečių nurodymų. Vadovautis 4.1 punkte pateiktomis instrukcijomis.
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
Gali būti naudojamos įvairios priešgaisrinės priemonės: vanduo, anglies dioksidas, putos, sausi milteliai.
Netinkamos priešgaisrinės priemonės: nėra.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Šis produktas yra nedegus.
Produktą įkaitinus iki skilimo temperatūros (daugiau kaip 155 °C), į aplinką išsiskiria toksiški amoniako garai, azoto
oksidai, fosforas ir siera.
Vengti (toksiškų) garų įkvėpimo. Per gaisrą stovėti prieš vėją.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Būtinos tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, visiškai nelaidi visą kūną sauganti apranga, pirštinės,
apsauginiai akiniai ir batai. Įeinant į teritoriją, kurioje yra garų, naudoti autonominį kvėpavimo aparatą.
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Skubią pagalbą teikiantiems ir
neteikiantiems asmenims
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (žr. 8 skirsnį).
Vykdyti NPK dulkių koncentracijos darbo vietos ore stebėseną ir
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus (ЕS) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
Pagalbą avarijos metu teikiantiems
darbuotojams ir kitiems asmenims

kontrolę.
Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų (žr. 7.2 ir 10.4 punktus).
Neleisti pašaliniams asmenims patekti į teritoriją.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti patekti į nutekamuosius vamzdžius ir viešuosius vandens telkinius.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Izoliavimas

Išsipylus ir (arba) pratekėjus
Valymas

Išvesti avarijos likvidavimo procese nedalyvaujančius asmenis. Stovėti
prieš vėją. Aptverti avarijos zoną. Išsiliejus dideliam produkto kiekiui
šalia vandens telkinio, aplink jį turi būti supiltas žemės pylimas, kad
produktas neužterštų giliųjų vandeningųjų horizontų, vandens šaltinių
ir kitų svarbių vandens objektų. Surinkti išsiliejusias NPK į tinkamas
talpyklas ir išsiųsti naudoti, apdoroti arba sunaikinti vadovaujantis
vietinių (nacionalinių) įstatymų reikalavimais (žr. 13 skirsnį).
Sausus produktus sušluoti arba susemti į tinkamas talpyklas. Gerai
nusiprausti.
Užterštą teritoriją gerai išplauti ir išvalyti vandeniu. Plovimui ir
valymui naudotą vandenį išvežti ir išpilti į nuotėkų valymo įrenginius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Žr. 1 skirsnį, kuriame pateikta kontaktinė informacija nelaimės atveju. Žr. 8 skirsnį, kuriame pateikta informacija
apie tinkamas asmens apsaugos priemones. Žr. 13 skirsnį, kuriame pateikta papildoma atliekų tvarkymo informacija.
7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Gaisrų prevencija
Dulkių susidarymo prevencija
Aplinkosauga

Bendrosios darbo higienos
rekomendacijos

Specialios priemonės nebūtinos. Šis produktas yra nedegus. Saugoti
nuo karščio.
Užtikrinti tinkamą darbo vietos vėdinimą ir jos dulkių lygio kontrolę.
Neleisti susidaryti dideliam dulkių kiekiui.
Neleisti patekti į vandens telkinius. Pasirūpinti, kad nebūtų užteršti
vandentakiai ir kanalizacija. Užteršus vandentakius pranešti
atitinkamoms institucijoms.
Naudoti asmens apsaugos priemones (žr. 8 skirsnį, 16.5 poskirsnį).
Neleisti patekti ant odos ir į akis.
Prieš valgant, geriant ar rūkant ir paliekant darbo vietą, plauti rankas ir
kitas neapsaugotas kūno vietas švelniu muilu ir vandeniu.
Neįkvėpti dulkių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Techninės priemonės ir laikymo
sąlygos

Sandėliavimo vietoms keliami
reikalavimai
Pakavimo medžiagos
Nesuderinami produktai

Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

Supakuotos arba nesupakuotos NPK turi būti laikomos uždarose
sandėliavimo patalpose, į kurias nepatena atmosferos krituliai ir
drėgmė. Namuose: laikyti atskirai nuo maisto produktų ir vaikams bei
naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose. Laikyti sausoje ir
vėsioje vietoje.
Sandėliavimo patalpos turi būti tinkamai vėdinamos. Produkto kiekis
sandėliuojamoje vietoje yra neribojamas.
Plastikas (PP, PE).
Vengti sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis: šarmais ir stipriomis
rūgštimis. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų (žr. 10.5
poskirsnį).
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus (ЕS) Nr. 1907/2006 ir Nr. 453/2010
NPK 9:25:25, 10:26:26, 10:20:20, 15:15:15, 12:32:12, 12:30:12, 12:32:16, 13:19:19, 16:16:8, 8:24:24, 10:20:10,
13:13:21, 12:20:18, 6:20:30, 7:30:20, 8:20:30, 16:16:16
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Laikytis agrochemijos tarnybų rekomendacijų dėl dozavimo ir naudojimo skirtingų rūšių dirvai ir pasėliams.
8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Ribinės vertės darbo aplinkoje

Stebėsenos procedūra
Nepastebėto neigiamo poveikio riba
darbuotojams

Nepastebėto neigiamo poveikio riba
bendrai visiems žmonėms

Prognozuojama poveikio nesukelianti
koncentracija (PNEC)

Ribinės vertės darbo aplinkoje: nenustatytos (EH40, patvirtintų darbo
vietos poveikio ribinės vertės; GESTIS tarptautinė ribinių verčių
duomenų bazė, kurios adresas yra:
http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp). Biologinė
ribinė vertė: nenustatyta (EH40, rekomenduojamos biologinės
stebėsenos vertės; GESTIS tarptautinė ribinių verčių duomenų bazė,
kurios adresas yra:
http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp).
BS EN 14042:2003 Pavadinimo identifikatorius: oras darbo vietoje.
Rekomendacijos, kaip taikyti ir naudoti cheminių ir biologinių
veiksnių poveikio vertinimo procedūras.
Nepastebėtas aukšto lygio neigiamas poveikis įkvėpus sudedamųjų
dalių ir joms susilietus su oda.
MAP, DAP:
Ilgalaikis poveikis – sisteminis poveikis per odą DNEL 34,7 mg/kg
svorio per dieną (kartotinų dozių toksiškumas); įkvėpus DNEL
6,1 mg/m³ (kartotinų dozių toksiškumas).
Diamonio sulfatas:
Ilgalaikis poveikis – sisteminis poveikis per odą DNEL 42,667 mg/kg
svorio per dieną; įkvėpus DNEL 11,167 mg/m³
Nepastebėtas aukšto lygio neigiamas poveikis įkvėpus sudedamųjų
dalių ir joms susilietus su oda. MAP, DAP:
Ilgalaikis poveikis – sisteminis poveikis per odą DNEL 20,8 mg/kg
svorio per dieną (kartotinų dozių toksiškumas); įkvėpus DNEL
1,8 mg/m³ (kartotinų dozių toksiškumas); nurijus DNEL 2,1 mg/kg
svorio per dieną (kartotinų dozių toksiškumas).
Diamonio sulfatas:
Ilgalaikis poveikis – sisteminis poveikis per odą DNEL 12,8 mg/kg
svorio per dieną; įkvėpus DNEL 1,667 mg/m³; nurijus DNEL
6,4 mg/kg svorio per dieną.
MAP, DAP:
vandeniui (gėlas vanduo): 1,7 mg/l
vandeniui (jūros vanduo): 0,17 mg/l
vandeniui (kintantis išsiskyrimas): 17 mg/l
nuotekų valymo įrenginiuose: 10 mg/l
Diamonio sulfatas:
PNEC dirvožemiui: 62,6 mg/kg dirvožemio s. m.
PNEC nuotekų valymo įrenginiams: 16,18 mg/l.

8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo
priemonės
Asmens apsaugos priemonės

Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

Gamybos vieta turi būti tinkamai vėdinama (bendroji paduodamo ir
išmetamo oro sistema). Darbo vietoje turi būti asmens apsaugos
priemonės. Darbo vietoje turi būti tekančio vandens šaltinis arba dušas.
Žr. 16.5 poskirsnį.
Akys ir veidas: Būkite su apsauginiais akiniais.
Rankos: mūvėti gumines pirštines.
Kūnas: dėvėti vilnos arba medvilnės apsauginius drabužius, nelaidžius
guminius arba odinius batus.
Kvėpavimo organai: turi būti dėvima patvirtinta kaukė nuo dulkių, jei
naudojant šią medžiagą susidaro dulkės.
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Poveikio aplinkai kontrolė

Organizuoti dulkių išsiskyrimo į aplinką stebėseną ir (arba) kontrolę.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda

Kvapas
Kvapo atsiradimo slenkstis
рН (5 % − tirpalas)
Lydymosi / užšalimo temperatūra
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas
Garavimo greitis
Degumas
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar
sprogstamumo ribinės vertės
Garų slėgis
Garų tankis
Santykinis tankis
Tirpumas
Paskirstymo koeficientas: n-oktanolis /
vanduo
Savaiminio užsidegimo temperatūra
Skilimo temperatūra
Klampa
Sprogiosios savybės
Oksidacinės savybės

Įvairių spalvų kietos granulės.
Granulių dydis (GOST 21560.1, MKXA Nr. 1104-00209438-105,
МKХА Nr. 1104-00209438-104):
iki 1 mm ne daugiau kaip 3 %;
1–6 mm ne mažiau kaip 95 %;
iki 6 mm – 100 %.
Bekvapės arba silpno kvapo.
Netaikoma
5,5 – 6,0
155 °C, kai 1013 hPa
Virimo temperatūra negali būti nustatyta prieš suskylant.
Netaikoma
Nedegios
Nedegios
0,00147 Pa, esant 20 °C
Netaikoma
1,62–1,81 esant 20 °C
Tirpumas vandenyje > 100 g/l esant 20 °C
Netaikoma
NPK sudėtyje nėra medžiagų, kurios reaguotų su deguonimi, todėl
pačios neužsidega kambario – lydymosi temperatūroje.
> 155 °C, kai 1013 hPa
Netaikoma
Nesprogios
Oksidacinių savybių neturi.

9.2. Kita informacija
Nėra informacijos.
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS
10.1. Reakcingumas
10.2. Cheminis stabilumas
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
10.4. Vengtinos sąlygos
10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Reaguoja su rūgštimis ir šarmais.
Stabilios esant rekomenduojamoms tvarkymo ir sandėliavimo
sąlygoms.
Nėra žinomų pavojingų reakcijų.
Drėgmė, aukšta temperatūra. Įkaitimas daugiau kaip 155 ºC (žr. 5.2
poskirsnį).
Magnis, stiprios rūgštys, bazės ir (arba) šarmai. Dėl šarmų cheminė
medžiaga skyla ir išsiskiria amoniakas. Dėl stipriųjų rūgščių NPK
skyla ir išsiskiria fosforo rūgštis.
Neskyla naudojant numatytiems tikslams. Įkaitinus iki skilimo
temperatūros (daugiau kaip 155 °C), išsiskiria toksiški amoniako garai
ir azoto oksidai. Reakcija su šarmais – amoniako dujos.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių
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11.1.1 Medžiagos
Netaikoma
11.1.2 Mišiniai
Informacija apie NPK nepateikiama. Pateikiama informacija apie tokių sudedamųjų dalių toksikologinį poveikį:
amonio dihidroortofosfatą (MAP), diamonio rūgštųjį fosfatą (DAP) ir diamonio sulfatą.
Ūmus toksiškumas
prarijus

įkvėpus

susilietus su oda

Ūmus toksiškumas, žmogaus patirtis
Dirginimas
odos
akių
Ėsdinimas
Jautrinimas
odos

kvėpavimo sistemos
Pakartotinės dozės toksiškumas
prarijus

įkvėpus
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP:
LD50 (prarijus): > 2 000 mg/kg svorio žiurkių (Sprague-Dawley)
patinams ir (arba) patelėms OECD gairės 425 (ūmus oralinis
toksiškumas: didinimo ir mažinimo procedūra)
Diamonio sulfatas:
LD50 (prarijus): > 4 250 mg/kg svorio žiurkių (Gassner) patinams ir
(arba) patelėms OECD gairės 401 (ūmus oralinis toksiškumas)
MAP, DAP:
LC50 (įkvėpus): > 5 000 mg/m³ ore, įkvėpus žiurkių (Crl:WI(Han)
patinams ir (arba) patelėms
OECD gairės 403 (ūmus toksiškumas įkvėpus)
Diamonio sulfatas:
LC50 (įkvėpus): 1 000 mg/m³ ore, žiurkėms
MAP, DAP:
LD50 (susilietus su oda): > 5 000 mg/kg svorio žiurkių (SpragueDawley) patinams ir (arba) patelėms OECD gairės 402 (ūmus
toksiškumas susilietus su oda)
Diamonio sulfatas:
LD50 (susilietus su oda): 2 000 mg/kg svorio žiurkių ir pelių patinams
ir (arba) patelėms
OECD gairės 434 (ūmus toksiškumas susilietus su oda)
Tokios informacijos nėra.
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP, diamonio sulfatas:
nedirgina – triušis (Vienos baltasis)
OECD gairės 404 (ūmus odos dirginimas / ėsdinimas)
MAP, DAP, diamonio sulfatas:
nedirgina – triušis (Vienos baltasis)
OECD gairės 405 (ūmus akių dirginimas / ėsdinimas)
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP:
nejautrina – pelės (CBA) patelė
OECD gairės 429 (odos jautrinimas: vietinio limfmazgio tyrimas)
Diamonio sulfatas:
nejautrina – jūrų kiaulytės (Pirbraito baltoji) patelė
EPA 540/9-82-025
Tokios informacijos nėra.
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP:
NOAEL: 250 mg/kg svorio per dieną (apyūmis; žiurkės)
Diamonio sulfatas:
NOAEL: 256 mg/kg svorio per dieną (lėtinis; žiurkės)
Diamonio sulfatas:
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Kancerogeniškumas
Mutageniškumas
grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas
(Ames testas) (genų mutacijos)

pelių limfomos L5178Y ląstelės
(metaboliškai suaktyvintas ir
nesuaktyvintas)
žinduolių chromosomų aberacijos
bandymas in vitro

Toksiškumas reprodukcijai
vaisingumui

toksiškumas vystymuisi

Poveikis sveikatai

NOAEC: 300 mg/m³ (apyūmis; žiurkės)
Pagal REACH reglamento X priedo 2 stulpelį, nebūtina siūlyti atlikti
tyrimo, nes MAP, DAP ir diamonio sulfatas nėra genotoksiški.
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP, diamonio sulfatas:
Neigiamas – S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 ir TA 100
(metabolinė aktyvacija: suaktyvintas ir nesuaktyvintas) E. coli WP2
uvr A (metabolinė aktyvacija:
suaktyvintas ir nesuaktyvintas) OECD gairės 471 (grįžtamųjų mutacijų
bakterijose tyrimas)
MAP, DAP:
neigiama pelių limfomos L5178Y ląstelėms (padermė / ląstelės rūšis:
bandymo sistema L5178Y/TK+/-3.7.2C); metabolinė aktyvacija:
suaktyvintas ir nesuaktyvintas; citotoksiškumas: neatliktas OECD
gairės 476 (žinduolių ląstelių genų mutacijų bandymas in vitro)
MAP, DAP, diamonio sulfatas:
Neigiamas. Kininio žiurkėno kiaušidės (CHO) (metabolinė aktyvacija:
ir nesuaktyvintas)
OECD gairės 473 (žinduolių chromosomų aberacijos bandymas in
vitro)
Neklasifikuojamos. Neklasifikavimo priežastys: įtikinamos, tačiau
nepakankamos klasifikacijai.
MAP, DAP, diamonio sulfatas:
NOAEL (P ir F): ≥1 500 mg/kg svorio per dieną (faktiškai gauta dozė)
žiurkių (Sprague-Dawley) patinams ir (arba) patelėms (jungtinis
kartotinių dozių toksiškumo ir toksinių poveikių reprodukcijai
(vystymosi) atrankos bandymas)
OECD gairės 422 (jungtinis kartotinių dozių toksiškumo ir toksinio
poveikio reprodukcijai (vystymuisi) atrankos bandymas)
MAP, DAP:
NOAEL (toksiškumas vystymuisi): ≥1 500 mg/kg svorio per dieną
(faktiškai gauta dozė) žiurkėms (Sprague-Dawley) OECD gairės 422
(jungtinis kartotinių dozių toksiškumo ir toksinio poveikio
reprodukcijai (vystymuisi) atrankos bandymas)
Diamonio sulfatas:
pelėms (ICR) – NOAEL (toksinis poveikis nėščioms patelėms): >2 800
mg/kg svorio per dieną (faktiškai gauta dozė); NOAEL
(teratogeniškumas): >2 800 mg/kg svorio per dieną (faktiškai gauta
dozė); NOAEL (embriotoksiškumas ir (arba) fetotoksiškumas): >2 800
mg/kg svorio per dieną (faktiškai gauta dozė)
Galimas poveikis sveikatai (simptomai) – žr. 4.2 poskirsnį.

11.2. Kita informacija
Nėra informacijos.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Informacija apie NPK nepateikiama. Pateikiama informacija apie tokių sudedamųjų dalių toksikologinį poveikį:
amonio dihidroortofosfatą (MAP), diamonio rūgštųjį fosfatą (DAP) ir diamonio sulfatą.
12.1. Toksiškumas
Trumpalaikis toksinis poveikis žuvims
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

MAP:
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Ilgalaikis toksinis poveikis žuvims

Trumpalaikis toksinis poveikis vandens
bestuburiams

Ilgalaikis toksinis poveikis vandens
bestuburiams

Dumbliams ir vandens augalams

Nuosėdose gyvenantiems organizmams

Kitiems vandens organizmams
Dirvožemio makroorganizmams,
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

LC50 gėlavandenėms žuvims (96 val.): > 85,9 mg/l Oncorhynchus
mykiss
OECD gairės 203 (žuvys, ūmaus toksiškumo bandymas)
DAP:
LC50 gėlavandenėms žuvims (96 val.): 1 700 mg/l Cirrhinus mrigala ir
(arba) L. Rohita
Standartiniai vandens ir nuotekų analizės metodai (APHA-1985)
Diamonio sulfatas:
LC50 (96 val.): 53 mg/l Oncorhynchus mykiss tyrimo medž. (mat.
priem. (nenurodyta)
LC50 (96 val.): 57,2 mg/l Prosopium Williamsoni tyrimo medž. (mat.
priem. (nenurodyta)
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Cheminės saugos ataskaitoje nurodyta, kad nebūtina
atlikti tolesnį toksinio poveikio žuvims vertinimą. Pagal nurodytus
duomenis apie MAP (DAP) ir kitus fosfatus šių medžiagų toksinis
poveikis yra silpnas.
Diamonio sulfatas:
EC10 (30 d.): 5,29 mg/l Lepomis macrochirus bandymo medž. (mat.
priem. (nenurodyta)
MAP, DAP:
EC50 / LC50 gėlavandeniams bestuburiams: 1 790 mg/l
Daphnia carinata (vandens blusa). Dažniausiai naudojami vandens ir
nuotekų tyrimo metodai. 14-asis leidimas, Amerikos visuomenės
sveikatos asociacija, Niujorkas (1975)
Diamonio sulfatas:
EC50 (48 val.): 121,7 mg/l Ceriodaphnia acanthine bandymo medž.
(mat. priem. (nenurodyta)) remiantis judrumu EC50 (48 val.): 169 mg/l
bandymo su Daphnia magna medž. (mat. priem. (nenurodytos)
remiantis: judrumu
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Cheminės saugos ataskaitoje nurodyta, kad nebūtina
atlikti tolesnį toksinio poveikio žuvims vertinimą. Pagal nurodytus
duomenis apie MAP (DAP) ir kitus fosfatus šių medžiagų toksinis
poveikis yra silpnas.
Diamonio sulfatas:
EC10 (10 sav.): 3,12 mg/l Hyalella azteca bandymo medž. (amonio
sulfatas) (mat. priem. (nenurodytos) remiantis: reprodukcija
MAP, DAP:
EC50 / LC50 gėlavandeniams dumbliams: > 100 mg/l
EC10 / LC10 arba NOEC gėlavandeniams dumbliams: 100 mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata (ataskaitoje nurodytas pavadinimas
Selenastrum capricornutum) (dumbliai)
OECD gairės 201 (dumbliai, augimo inhibavimo bandymas)
Diamonio sulfatas:
EC50 (18 d.): 2 700 mg/l Chlorella vulgaris (dumbliai) bandymo medž.
(vardinė vertė) remiantis: ląstelių skaičiumi
EC50 (5 d.): apie 1 605 mg/l Chlorella vulgaris (dumbliai) bandymo
medž. (vardinė vertė) remiantis: augimo greičiu
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Nebūtina atlikti tyrimo. Cheminės saugos ataskaitoje
nurodyta, kad tolesnį toksinio poveikio žuvims vertinimą nebūtina
atlikti. Pagal nurodytus duomenis apie MAP (DAP) ir kitus fosfatus šių
medžiagų toksinis poveikis yra silpnas.
Diamonio sulfatas:
EC10 (10 sav.): 3,12 mg/l Hyalella azteca bandymo medž. (amonio
sulfatas) (vardinė vertė) remiantis: reprodukcija EC10 (10 sav.): 0,66
mg/l elementas (N) (vardinė vertė) remiantis: reprodukcija
nėra informacijos
MAP, DAP:
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išskyrus nariuotakojus

Sausumos nariuotakojams

Sausumos augalams

Dirvožemio mikroorganizmams

Mikrobiologinis aktyvumas nuotėkų
valymo sistemose: toksinis poveikis
vandens organizmams.

Nėra duomenų. Laikoma, kad nebūtina atlikti tyrimą. Pagal turimus
duomenis nustatyta, kad MAP ir DAP toksinio poveikio lygis yra
nedidelis.
Diamonio sulfatas:
LC50 (14 d.): apie 201 mg/kg Eisenia fetida (žieduotosios kirmėlės)
dirvožemio s. m. bandymas medž. (vardinė vertė) remiantis:
mirtingumu
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Tyrimas laikomas nebūtinu. Pagal turimus duomenis
nustatyta, kad MAP ir DAP toksinio poveikio lygis yra nedidelis.
Diamonio sulfatas: nėra informacijos
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Tyrimas laikomas nebūtinu. Pagal turimus duomenis
nustatyta, kad MAP ir DAP toksinio poveikio lygis yra nedidelis.
Diamonio sulfatas:
Allium cepa: LOEC (84 d.): 1 880 mg/kg dirvos s. m. bandymas medž.
(vardinė vertė) remiantis: augimu
Allium cepa: NOEC (84 d.): 626 mg/kg dirvos s. m. bandymas medž.
(vardinė vertė) remiantis: augimu
Avena sterilis: LOEC (21 d.): 5 000 mg/l bandymo medž. (vardinė
vertė) remiantis: dygimu
MAP, DAP:
Nėra duomenų. Tyrimas laikomas nebūtinu. Pagal turimus duomenis
nustatyta, kad MAP ir DAP toksinio poveikio lygis yra nedidelis.
Diamonio sulfatas: nėra informacijos
MAP, DAP:
EC50 / LC50 vandens mikroorganizmams: > 100 mg/l
EC10 / LC10 arba NOEC vandens mikroorganizmams: 100 mg/l
Daugiausia buitinių atliekų aktyvusis dumblas
OECD gairės 209 (aktyviojo dumblo kvėpavimo inhibavimo
bandymas)
Diamonio sulfatas: nėra informacijos

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Abiotinis skaidymas
Biotinis skaidymas

Netaikoma
MAP, DAP: Vandens valymo įrenginiuose:
vykstant amonio anaerobiniam kitimui vienos rūšies bakterijos
oksiduoja amonį iki nitritų, o kitos rūšies bakterijos oksiduoja
nitritus į nitratus. Vidutinė biologinio skaidymo vertė nuotekų
valymo įrenginiuose esant 20 °C yra 52 g N/kg ištirpusių kietųjų
medžiagų per dieną.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Mišinių sudedamųjų dalių bioakumuliacijos potencialas yra nedidelis. Dėl tirpumo vandenyje ir joninio pobūdžio
mišinių sudedamosios dalys nelaikomos bioakumuliacinėmis.

12.4. Judrumas dirvožemyje
Dėl mišinių sudedamųjų dalių tirpumo vandenyje ir joninio pobūdžio nesitikima, kad jos įsigers į dirvožemį ir bus
išgarintos iš dirvožemio. Nitrifikacija ir denitrifikacija vyksta dirvožemyje ir antriniuose nuotekų valymo
procesuose.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių
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Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą, PBT ir vPvB vertinimas nebuvo atiliktas, nes mišinių
sudedamosios dalys yra neorganinės.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Nenurodytas
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Europos atliekų katalogo kodas
Produkto (pakuotės) šalinimas

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija

06 10 99 – kitaip neapibrėžtos atliekos (GSTN atliekos: azoto
cheminės medžiagos, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos
atliekos)
Atsižvelgiant į užterštumo lygį, trąšas naudoti kaip žaliavas
skystoms trąšoms gaminti arba sunaikinti patvirtintais šalinimo
įrenginiais pagal vietinių (nacionalinių) įstatymų reikalavimus.
Užterštas tuščias pakuotes naudoti saugiai, vadovaujantis vietinių
arba nacionalinių įstatymų reikalavimais.
Žr. 6.3 poskyrį.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1. JT numeris
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
14.4. Pakuotės grupė
14.5. Pavojus aplinkai
14.6. Specialios atsargumo priemonės
naudotojams
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas (pagal
MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą)

14.8. Papildoma informacija

Nėra
Nėra
Nepavojingos
Netaikoma
Nėra duomenų
Žr. 7.1 poskirsnį.
Gabenamo nesupakuoto krovinio pavadinimas – TRĄŠOS BE
NITRATŲ (nepavojingos)
Pagal IBC kodekso TJO – С grupė.
Pavojingumo klasė pagal IBC kodekso TJO – nėra
Nėra specifinės informacijos

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

Kiti dokumentai
Peržiūrėta: 2013-08-01 2.1 versija
SDL kalba: lietuvių

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
2010 m. gegužės 20 d. 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).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
0,2003/2003, susijęs su trąšomis.
2012 m. kovo 14 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr.
223/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, kad jo I ir IV
priedai būtų pritaikyti prie techninės pažangos.
2007 m. balandžio mėn. EFMA Kietųjų mineralinių trąšų laikymo,
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tvarkymo ir gabenimo gairės.
2009 m. EFMA saugaus ir patikimo trąšų saugojimo ūkiuose
gairės.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Buvo atliktas šių cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimas (CSA): amonio dihidroortofosfato , diamonio
rūgščiojo fosfato, diamonio sulfato [CSR, 2010 m.]. Kadangi cheminės medžiagos neklasifikuojamos kaip
pavojingos, CSA nėra poveikio vertinimo (apskaičiavimo) ir rizikos apibūdinimo dalių, nurodytų REACH
reglamento 14 straipsnyje. Poveikio scenarijai nėra būtini. Mišinių cheminės saugos vertinimas neatliktas.
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
16.1. Nurodomi pakeitimai
Pirmą kartą rengiant šį saugos duomenų lapą, vadovautasi Reglamentais (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CLP) ir 453/2010 atsižvelgiant į registracijos duomenis (IUCLID 5 dokumentacija ir CSR).
Šis saugos duomenų lapas (2 versija, išleistas 2012-07-01) buvo peržiūrėtas dėl OJSC „Ammophos“ reorganizacijos
sujungiant OJSC „Cherepovetskiy Azot“ ir sukuriant OJSC „PhosAgro-Cherepovets“.
Šis saugos duomenų lapas (2.1 versija, išleistas 2013-08-01) buvo pakeistas padidinus produkto įvairovę.
16.2. Santrumpos
IBC kodeksas – biriųjų krovinių vežimo saugios praktikos kodeksas (IBC kodekso TJO)
CMR – kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai
DAP – diamonio rūgščiojo fosfatas
DNEL – išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis
EC10 – veiksminga koncentracija, sukelianti 10 % augimo greičio pokytį
EC10 – veiksminga koncentracija (vidutinė), sukelianti 50 % augimo greičio pokytį
EFMA – Europos trąšų gamintojų asociacija
LC10 – mirtina koncentracija 10 % tiriamos populiacijos
LC10 – mirtina koncentracija (vidutinė) 50 % tiriamos populiacijos
LD50 – mirtina dozė 50% tiriamos populiacijos
MAP – amonio dihidroortofosfatas
NOAEL – nepastebėto neigiamo poveikio riba
NOEC – nepastebėto poveikio koncentracija
NPK – azoto-fosforo-kalio granuliuota trąša
OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PE – polietilenas
PP – polipropilenas
vPvB – labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
16.3. Pagrindinės literatūros nuorodos ir kiti duomenų šaltiniai:
1.

Cheminės sagos ataskaita „Amonio dihidroortofosfatas (MAP)“ (FARM konsorciumas, pagrindinis
registruotojas – „Prayon“)
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2.

Cheminės sagos ataskaita „Diamonio rūgštusis fosfatas (DAP)“ (FARM konsorciumas, pagrindinis
registruotojas – S.A „FERTIBERIA“)

3.

Cheminės sagos ataskaita „Diamonio sulfatas (AS)“ (FARM konsorciumas, pagrindinis registruotojas – SE
„BASF“)

4.

EFMA rekomendacijos

16.4 Nustatytų naudojimo būdų aprašymų, pateiktų saugos duomenų lapo prieduose, sąrašas:
1 priedas. Nustatyti amonio dihidroortofosfato naudojimo būdai – 15–32 p.;
2 priedas. Nustatyti diamonio rūgščiojo fosfato naudojimo būdai – 33–43 p.;
3 priedas. Nustatyti diamonio sulfato naudojimo būdai – 44–63 p.
16.5. S frazės (Europos Sąjungos direktyvos 67/548/EEB IV priedas)
S36/37/39: dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Mūvėti tinkamas pirštines. Naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Atsakomybės apribojimas:
Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Remiantis Direktyva 1999/45/EB, jame nėra pavojingų
sudedamųjų dalių. Todėl SDL nebūtina rengti vadovaujantis reglamento Nr. 1907/2006 (31.2 punktas) ir
reglamento Nr. 453/2010 reikalavimais. Šį saugos duomenų lapą savo noru išleidžia produkto tiekėjas norėdamas
suteikti klientams pakankamai informacijos, kuria remiantis jie galės imtis būtinų saugumo, sveikatos ir aplinkos
apsaugos priemonių.
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