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ROZDZIA  1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I PRZEDSI BIORSTWA /
PRZEDSI WZI CIA

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa substancji: azotan amonu (saletra amonowa) z siarczanem amonu i siarczanem

magnezu
CAS: -
Numer rejestracji: -
Nazwa handlowa: DASAMAG 24-10-6, NAWOZY WE

1.2. Odpowiednie zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania niewskazane:
Znane okre lone zastosowania:

ywany tylko w rolnictwie jako nawóz.
Zastosowania niewskazane:

ywanie do celów innych ni  podano powy ej nie jest zalecane.

1.3. Informacja o dostawcy niniejszej Karty:
Duslo, a.s.
Administratîvna budova ev.c. 1236
927 03 Sal'a

owacja
tel.: +421 31 775 2961 faks: +421 31 775 3014 e-mail: emilia.jurisova@duslo.sk

1.4. Numer telefonu alarmowego:
NARODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM,
Klinika pracovného lekârstva a toxikolôgie, Bratislava
Tel.: 02/5477 4166 Faks: 02/5477 4605 e-mail: ntic@.ntic.sk

ROZDZIA  2: IDENTYFIKACJA ZAGRO

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed ug Rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008
o klasyfikacji, oznakowaniu i opakowaniach substancji i mieszanin.

2.2. Elementy etykiety:
Brak.

2.3. Inne zagro enia:
Informacja niedost pna.

ROZDZIA  3: SK AD CHEMICZNY / INFORMACJA O SK ADNIKACH

3.1. Substancje:

CAS EC Numer rejestracji Klasyfikacja Zawarto
(%)

1azotan amonu

6484-52-2. 229-347-8. 01-2119490981-27-0016 Subst. st a utl. 3
Podra nia oczy 2 44,0

1siarczan amonu
7783-20-2. 231-984-1. 01-2119455044-46-XXX -- 40,0

mailto:emilia.jurisova:@duslo.sk
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dolomit
16389-88-1. 240-440-2. 13,0

Siarczan magnezu
7487-88-9. 231-298-2. 01-2119486789-11-0000 -- < 3,0

3.2. Mieszaniny:
Nie zawiera niebezpiecznych mieszanin.

Uwagi: 1Substancja nie jest klasyfikowana wed ug Rozporz dzenia nr 1272/2008 (CLP).

ROZDZIA  4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis rodków pierwszej pomocy:
Wdychanie: Natychmiast wyprowadzi  poszkodowanego z miejsca nara enia na wie e powietrze,
je eli wyst puj  niekorzystne skutki (np. zawroty g owy, senno  lub podra nienie dróg
oddechowych). Skorzysta  z porady lekarskiej, je eli opary by y intensywnie wdychane.
Kontakt ze skór : Umy  ska one miejsce ciep  wod  i myd em. Zdj  ska on  odzie  i buty.
Kontakt z oczami: Natychmiast p uka  du  ilo ci  bie cej wody przez co najmniej 15 minut, od
czasu do czasu wywijaj c górne i dolne powieki. Wyj  soczewki kontaktowe, je li s  noszone i
atwe do usuni cia. Skorzysta  z porady lekarskiej, je li podra nienie nasila si  i utrzymuje.
Spo ycie: Wypi  oko o 0,2 l letniej wody, nie wywo ywa  wymiotów i skorzysta  z pomocy
medycznej.

4.2. Najwa niejsze objawy i skutki, zarówno ostre jak i opó nione:
Py  mo e spowodowa  mechaniczne podra nienie uk adu oddechowego i b on luzowych.

4.3. Wskazanie natychmiastowej konsultacji medycznej i niezb dnych szczególnych
zabiegów:
Informacja niedost pna.

ROZDZIA  5: RODKI PRZECIWPO AROWE

5.1. rodki ga nicze:
Odpowiednie rodki ga nicze
Mg a wodna lub rozpylona woda.
Nieodpowiednie rodki ga nicze:
Dwutlenek w gla (CO2), suchy proszek ga niczy.

5.2. Szczególne zagro enia wynikaj ce z substancji lub mieszaniny:
W razie po aru mog  powstawa  tlenki azotu (NOx), dwutlenek w gla (CO2) i amoniak.

5.3. Zalecenia dla personelu stra y po arnej:
W razie po aru nosi  odpowiedni  mask  ochronn . W razie du ego po aru u ywa  niezale nego
aparatu oddechowego. Zapewni  w pe ni skuteczn  wentylacj .

ROZDZIA  6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
RODOWISKA

6.1. Osobiste rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury awaryjne:
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Zapobiega  powstawaniu zapylenia i nie dopu ci  do roznoszenia py u przez wiatr. Unika
kontaktu ze skór , oczami i odzie . Korzysta  z odpowiedniego sprz tu ochronnego. Spawanie i
prace mechaniczne mog  by  wykonywane dopiero po oczyszczeniu urz dzenia.

6.2. rodki zabezpieczaj ce rodowisko:
Nie dopu ci  do kontaktu materia u z gleb , wodami powierzchniowymi i kanalizacj  sanitarn . W
zale no ci od skali i charakteru zanieczyszczenia, materia  mo e by  u yty jako nawóz lub
utylizowany w sposób autoryzowany.

6.3. Metody i materia y do ograniczania i usuwania wycieku:
Natychmiast zebra  rozsypany nawóz i umie ci  go w czystym, oznakowanym pojemniku. W
zale no ci od skali i charakteru zanieczyszczenia, materia  mo e by  u yty jako nawóz lub
utylizowany w sposób autoryzowany.

6.4. Odwo ania do innych rozdzia ów:
Wi cej informacji o sprz cie ochronnym podano w rozdziale 8.
Wi cej informacji o utylizacji substancji podano w rozdziale 13.

ROZDZIA  7: POST POWANIE Z SUBSTANCJ  I JEJ SK ADOWANIE

7.1. rodki ostro no ci dla bezpiecznego obchodzenia si :
Zapobiec powstawaniu du ych ilo ci py u. Unika  zanieczyszczenia paliwem (np. benzyna, rodki
smarne, itp.) i materia ami niezgodnymi (s oma, drewno, itp.) Unika  niepotrzebnego dzia ania
wilgoci na nawóz. Nosi  odpowiedni sprz t ochrony indywidualnej (r kawice) podczas u ywania
materia u.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w cznie z materia ami niezgodnymi:
Przechowywa  w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkni tych, w ch odnym, suchym i
dobrze wentylowanym miejscu, oddzielnie od ywno ci, napojów, paszy, pestycydów i ich
opakowa . Utrzymywa  czysto  i porz dek w miejscu przechowywania. Trzyma  z dala od róde
ciep a lub ognia. Nie wystawia  niepotrzebnie na dzia anie wilgoci atmosferycznej.

7.3. Szczególne ko cowe zastosowania:
Patrz punkt 1.2.

ROZDZIA  8: KONTROLA NARA ENIA/ RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz ce kontroli:
Orientacyjne warto ci graniczne nara enia zawodowego (IOELV) dla ochrony pracowników przed
zagro eniami chemicznymi wed ug Dyrektywy 98/24/WE. Nie okre lono warto ci granicznych dla
produktu.

Schemat nara enia Poziom niepowoduj cy zmian (DNEL):

Pracownicy Populacja ogólna

Doustnie1 Nie dotyczy 12,8 mg/kg wag./dzie
Przezskórnie1 21,3 mg/kg wag./dzie 12,8 mg/kg wag./dzie
Wdychanie1 37,6 mg/m3 11,1 mg/m3

1Zagro enie toksyczno ci  ostr  prowadz  do Klasyfikacji i Oznaczania substancji nie zosta o okre lone, wi c
ugotrwa y poziom niepowoduj cy zmian (DNEL) jest uwa any za wystarczaj cy, eby zapewni , e nie wyst pi adne

skutki ostrego nara enia na substancj   (zgodnie z Wytycznymi ECHA i wymaganiach dotycz cych informacji i oceny
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bezpiecze stwa chemicznego: Rozdzia  R.8: Charakterystyka dawki [st enia]-reakcji dla zdrowia ludzkiego, maj 2008,
oraz Cz ci B: Ocena zagro enia, wersja robocza rozdzia u B.8 Zakres oceny nara enia, Marzec 2010.

8.2. Kontrola nara enia:
Zapewni  odpowiedni  wentylacj  miejsca pracy. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  miejsca
pracy. Zapobiega  powstawaniu nadmiernej ilo ci py ów. Techniczne i organizacyjne rodki
zapobiegaj ce/ograniczaj ce do minimum kontakt nawozów ze skór . Przed jedzeniem, paleniem
tytoniu, u ywaniem toalety po u ywaniu substancji i zako czeniu zmiany roboczej, nale y umy

onie, przedramiona i twarz.

a) Ochrona oczu/twarzy:
Szczelne gogle do obs ugi substancji chemicznych
b) Ochrona skóry:

I. Ochrona r k: kawice ochronne. Odpowiedni materia  r kawic nale y
skonsultowa  z dostawc  r kawic.

II. Inne: Odzie  robocza i obuwie.
c) Ochrona dróg oddechowych:
Ochrona dróg oddechowych (maska przeciwpy owa).
d) Zagro enia termiczne:
Informacja niedost pna.

8.3. Kontrola nara enia rodowiska:
Zapobiega  uwolnieniu do rodowiska naturalnego.

ROZDZIA  9: W CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacja o podstawowych w ciwo ciach fizycznych i chemicznych:
wygl d: cia o sta e (granule)
ziarnisto : 2-5 mm
kolor: br zowy
zapach: bezwonny
próg zapachowy: brak
pH: > 5,3 (10% roztwór)
temperatura topnienia / temperatura
krzepni cia:

Informacja niedost pna

pocz tkowa temperatura wrzenia i
przedzia  wrzenia:

nie dotyczy, to jest cia o sta e

temperatura zap onu: Informacja niedost pna.
szybko  parowania: Informacja niedost pna.
palno  (cia o sta e, gaz): Informacja niedost pna.
górna/dolna granica palno ci lub
wybuchowo ci

brak

ci nienie par: Informacja niedost pna.
sto  par: Informacja niedost pna.
sto  wzgl dna: Informacja niedost pna.

rozpuszczalno : w wodzie: atwo rozpuszczalna w 20°C
w t uszczach: nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: nierozpuszczalna

wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: Nie dotyczy, poniewa  jest to substancja nieorganiczna
uwa ana za posiadaj  niski wspó czynnik podzia u (na
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podstawie silnej rozpuszczalno ci w wodzie)
temperatura samozap onu: Informacja niedost pna.
temperatura rozk adu: Informacja niedost pna.
lepko : nie dotyczy, to jest cia o sta e

ciwo ci wybuchowe: Nawóz jest bardzo odporny na wybuchy. Ta odporno
jest zmniejszana przez zanieczyszczenia i wysok
temperatur .

ciwo ci utleniaj ce: brak w ciwo ci utleniaj cych (Metoda A.17)

9.2. Inne informacje:
sto  nasypowa: stan wolny: 900 - 950 kg/m3

po wstrz saniu: 1010 - 1050 kg/m3

*Produkt wykazuje w ciwo ci higroskopijne.

ROZDZIA  10: STABILNO  I REAKTYWNO

10.1. Reaktywno :
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i u ywania (patrz rozdzia  7 U ywanie i
przechowywanie).

10.2. Stabilno  chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i u ywania (patrz rozdzia  7 U ywanie i
przechowywanie).

10.3. Mo liwo  niebezpiecznych reakcji:
Reakcja z zasadami (np. wapno) wydziela gazowy amoniak.

10.4. Warunki, których nale y unika :
Unika  wystawienia na wysokie temperatury lub promienie s oneczne podczas przechowywania.
Zanieczyszczenie przez materia y niezgodne. Blisko róde  ciep a lub p omieni. Spawanie i prace
mechaniczne mog  by  wykonywane dopiero po oczyszczeniu urz dzenia.

10.5. Materia y niezgodne:
Materia y palne, produkty naftowe, rodki redukuj ce, kwasy, zasady, siarka, chlorany, chlorki,
chromiany, azotyny, nadmanganiany, sproszkowane metale i substancje zawieraj ce metale
(mied , nikiel, kobalt, cynk i ich stopy).

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu:
Po podgrzaniu do wy szej temperatury (oko o 170°C) mo e w reakcji rozk adu (200 °C) stopi  si  i
wydziela  toksyczne gazy, tlenki azotu (NOx) i amoniak (NH3).

ROZDZIA  11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1  Informacja o skutkach toksykologicznych:
a)  toksyczno  ostra
Brak informacji o silnej toksyczno ci mieszaniny.
b)  niszczenie / podra nienie skóry:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s  dotrzymane.
c) powa ne uszkodzenie/ podra nienie oczu:
Nie podra nia (Metoda B.47).
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d) uczulenie dróg oddechowych lub skóry:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s  dotrzymane.
e) mutageniczno  komórek zarodków:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s  dotrzymane.
f) rakotwórczo :
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s  dotrzymane.
g)  toksyczno  reprodukcyjna:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s  dotrzymane.
h) nara enie jednorazowe toksyczno ci na organy docelowe (STOT):
Informacja niedost pna.
i)   nara enie wielokrotne toksyczno ci na organy docelowe (STOT):
Informacja niedost pna.
j) zagro enie dróg oddechowych:
Informacja niedost pna.

ROZDZIA  12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno :
Informacja o zagro eniach dla rodowiska nie jest dost pna.

12.2. Trwa  i podatno  na degradacj :
Jon azotanu jest podstaw  od ywiania ro lin. To poci ga za sob  naturalny cykl
nitryfikacji/denitryfikacji w cyrkulacji azotu.

12.3. Potencja  bioakumulacyjny:
Mieszanina ma niski potencja  bioakumulacyjny.

12.4. Mobilno  w glebie:
Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jon NO-

3 mo e przemieszcza  si . Jon NH+
4 jest wch aniany

przez gleb .

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB:
Ocena PBT i vPvB nie zosta a wykonana, poniewa  produkt jest nieorganiczny.

12.6. Inne niekorzystne skutki:
Brak informacji dodatkowych.

ROZDZIA  13: POST POWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody oczyszczania odpadów:
Utylizacja - Rozcie czy  resztki produktu w du ej ilo ci wody i wyla  w sposób kontrolowany do
kanalizacji prowadz cej do oczyszczalni cieków z oczyszczaniem biologicznym, nitryfikacj  i
denitryfikacj .
Usuwanie opakowania - Opakowanie polietylenowe usuwa  w zak adzie spopielania odpadów
sta ych.
Kod odpadu: 15 01 02 opakowanie plastikowe

ROZDZIA  14: INFORMACJE O TRANSPORCIE
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Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny podczas transportu wed ug kodeksu
ADR/RID/IMDG.

14.1. Numer ONZ: nieprzypisany

14.2. W ciwa nazwa przewozowa ONZ: nieprzypisana

14.3. Klasa zagro enia w transporcie: nieprzypisana

14.4. Grupa pakowania: nieprzypisana

14.5. Zagro enia dla rodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako towar
niebezpieczny wed ug kodeksu ADR/RID/IMDG.

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla
ytkownika:

Zalecany jest transport w pojazdach ze szczelnym
nadwoziem nakrytym wodoszczelnym brezentem.

14.7. Transport luzem zgodnie z
Za cznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksu IBC:

nieprzypisany

ROZDZIA  15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy/legislacje dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i rodowiska szczególne dla
substancji lub mieszaniny:
Poprawka do Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. dotycz cego rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w
zakresie chemikaliów (REACH) ze zmianami.
ROZPORZ DZENIE (WE) nr 1272/2008 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 z poprawkami;
ROZPORZ DZENIE  KOMISJI (UE) nr 1907/2006 zmieniaj ce Rozporz dzenie (UE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz cego rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i
stosowania ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH);
Rozporz dzenie (WE) nr 2003/2003 dotycz ce nawozów.
Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed ryzykiem
zwi zanym ze rodkami chemicznymi w miejscu pracy z poprawkami.

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego:
Poszczególne sk adniki produktu powinny by  poddane ocenie bezpiecze stwa chemicznego
zgodnie z REACH, Artyku  14.

ROZDZIA  16: INNE INFORMACJE

16.1. Wykorzystane ród a informacji:
Dokumentacja techniczna produktu i raport bezpiecze stwa chemicznego azotanu amonu.

16.2. Instrukcje dotycz ce szkolenia:
Instrukcje pracy z produktem powinny by  w czone do systemu edukacji o bezpiecze stwie pracy
(szkolenie wst pne, szkolenie w miejscu pracy, szkolenie ponowne) zgodnie z konkretnymi
warunkami na stanowisku pracy.

16.3. Lista odpowiednich zwrotów H:
-
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16.4. Zmiany dokonane w tym wydaniu:
Zmiana formularza karty charakterystyki.

16.5. Inne informacje:
-


