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

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa substancji: Azotan amonu z dolomitem
CAS: -
Numer rejestracji: -
Nazwa handlowa: LAD 27, NAWOZY WE

1.2. Odpowiednie zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania niewskazane:
Znane okre lone zastosowania:
Zastosowania przemys owe/profesjonalne: Przechowywanie. Przesy anie substancji do ma ych
pojemników (specjalna linia nape niania, cznie z wa eniem). Kontrola jako ci. Zaprawianie lub
powlekanie nasion nawozem zawieraj cym azotan amonu.

ycie przez profesjonalnych pracowników:
Spryskiwanie. Profesjonalne u ycia nawozów zawieraj cych azotan amonu - nawadnianie
nawo ce w otwartym polu (spryskiwanie nieprzemys owe). Nawadnianie nawo ce gleby.
Nawadnianie nawo ce w otwartym polu. Mieszanie na zewn trz budynków. Mieszanie wewn trz
budynków. Nawadnianie nawo ce gleby w cieplarniach. Nawadnianie nawo ce w cieplarniach
(spryskiwanie nieprzemys owe).

ycie przez konsumentów:
ycie przez ko cowego konsumenta - nawo enie w otwartym polu, nawo enie w

pomieszczeniach.
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

mailto:emilia.jurisova:@duslo.sk


Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej zgodna z Rozporz dzeniem

(WE) nr 2015/830
LAD 27

Wersja nr: 2 Data wydania: 3.5.2016 Wydanie nr: 1 Zast puje wersj  nr: 1.1

2 / 8

3.1. Substancje:

CAS EC Numer rejestracji Klasyfikacja Zawarto
(%)

1azotan amonu

6484-52-2. 229-347-8. 01-2119490981-27-0016 Subst. sta a utl. 3
Podra nia oczy 2 77,5

dolomit
16389-88-1. 240-440-2. - - >20,0

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). Je eli wyst pi brak oddechu, zastosowa  sztuczne oddychanie, a w razie trudno ci
z oddychaniem poda  tlen i skorzysta  z porady lekarskiej. Nie stosowa  metody usta-usta.
Skorzysta  z porady lekarskiej, je eli opary by y intensywnie wdychane.
Kontakt ze skór : Umy  dok adnie ska one miejsce du  ilo ci  bie cej wody z myd em przez co
najmniej 15 minut i zdj  ska on  odzie  i buty. Je li podra nienie nasila si  i utrzymuje,
skorzysta  z porady lekarskiej
Kontakt z oczami: Natychmiast p uka  du  ilo ci  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: Skorzysta  z porady lekarskiej, je li osoba poszkodowana czuje si  niedobrze. Op uka
usta du  ilo ci  wody i poda  du o wody do picia. NIE wywo ywa  wymiotów. Nie wolno niczego
podawa  do ust osobie nieprzytomnej. Skorzysta  z pomocy medycznej, je li wyst pi  objawy.

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:
Uwaga dla lekarza: methemoglobinemia.

ROZDZIA  5: RODKI PRZECIWPO AROWE

5.1. rodki ga nicze:
Odpowiednie rodki ga nicze:
woda.
Nieodpowiednie rodki ga nicze:
materia  palny.

5.2. Szczególne zagro enia wynikaj ce z substancji lub mieszaniny:
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Mo e by  wybuchowy w kontakcie z substancjami palnymi lub wybuchowymi i w zamkni ciu
podczas po aru. W razie po aru mog  powstawa  niebezpieczne produkty rozpadu takie jak tlenki
azotu (NO, NO2 , itp.), amoniak (NH3), aminy.

5.3. Zalecenia dla personelu stra y po arnej:
Nie s  wymagane adne szczególne rodki. W razie po aru, u ywa  niezale nego aparatu
oddechowego.

ROZDZIA  6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
RODOWISKA

6.1. Osobiste rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury awaryjne:
Zapobiega  powstawaniu zapylenia i nie dopu ci  do roznoszenia przez wiatr. Unika  kontaktu ze
skór , oczami i odzie . Korzysta  z odpowiedniego sprz tu ochronnego. Trzyma  z dala od
róde  zap onu.

6.2. rodki zabezpieczaj ce rodowisko:
Nie dopu ci  do kontaktu materia u z gleb , wodami powierzchniowymi i kanalizacj  sanitarn . Nie
wylewa  bezpo rednio do róde  wody. W przypadku przypadkowego rozsypania du ych ilo ci lub
rozlania pop uczyn do kanalizacji lub cieków wodnych, skontaktowa  si  z lokalnymi w adzami.

6.3. Metody i materia y do ograniczania i usuwania wycieku:
Odsysa  lub zgarnia  do odpowiednio oznakowanych pojemników do odzysku lub utylizacji.
Oczy ci  ska one miejsce du  ilo ci  wody. Nie zbiera  rozsypanego materia u trocinami lub
innym palnym materia em. Zapobiec powstawaniu ob oków py u. ladowe pozosta ci mo na
wytrze .

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 :
Stosowa  odpowiedni  wentylacj . Nale y zapewni  lokaln  wentylacj  wyci gow . Unika
kontaktu ze skór , oczami i odzie . Zapobiega  powstawaniu zapylenia i nie dopu ci  do
roznoszenia przez wiatr. Trzyma  z dala od róde  zap onu. Unika  zanieczyszczenia przez
jakiekolwiek ród o zap onu, w cznie z metalami, py em i materia ami organicznymi. Trzyma  z
dala od wilgoci.
Nie wolno je , pi  ani pali  tytoniu w miejscach pracy. My  r ce po u yciu. Zdj  ska on  odzie  i
sprz t ochrony indywidualnej przed wej ciem do miejsc spo ywania posi ków.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w cznie z materia ami niezgodnymi:
Trzyma  w oryginalnym pojemniku. Szczelnie zamkni te pojemniki przechowywa  w ch odnym,
dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa  produkt z dala od ciep a, iskier, ognia i innych róde  zap onu, bezpo redniego
wiat a s onecznego oraz materia ów palnych i redukuj cych i materia ów niezgodnych.

Materia y opakunkowe:
Stal nierdzewna (304). Materia  syntetyczny.
Nieodpowiednie: Cynk, mied
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Produkty niezgodne: Materia y palne i redukuj ce

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 przez
zagro eniami chemicznymi wed ug Dyrektywy 98/24/WE. Nie okre lono warto ci granicznych dla
produktu.

Schemat nara enia Poziom nie powoduj 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 nie powoduj 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 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:
Nic nie jest potrzebne: U ywanie odpowiedniej wentylacji jest dobr  praktyk  przemys ow .
Ponadto, oczomyjka i prysznic dla urz dze  przechowuj cych lub u ywaj cych tego materia u s
dobr  praktyk  przemys ow .
Dok adnie umy  r ce, przedramiona i twarz po u yciu produktów chemicznych, przed jedzeniem,
paleniem tytoniu i u yciem toalety i po zako czeniu zmiany roboczej. Odpowiednie techniki
powinny by  u ywane do zdejmowania potencjalnie ska onej odzie y. Upra  ska on  odzie
przed ponownym u yciem.

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

I. Ochrona r k: ywa  odpowiednich r kawic ochronnych (guma lub
skóra).

II. Inne: Odzie  robocza:
c) Ochrona dróg oddechowych:
W razie podwy szonego zapylenia, nosi  odpowiedni respirator przeciwpy owy.
d) Zagro enia termiczne:
Informacja niedost pna.

8.3. Kontrola nara enia rodowiska:
Usuwa  wod  do p ukania zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz cymi recyklingu.

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
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kolor: bia y, szary do br zowego
zapach: bezwonny
próg zapachowy. brak
pH: >4,5
temperatura topnienia / temperatura
krzepni cia:

150-155°C

pocz tkowa temperatura wrzenia i
przedzia  wrzenia:

Nie ma temperatury wrzenia, rozk ada si  > 210°C

temperatura zap onu: 400°C± 10°C
szybko  parowania: bez znaczenia, poniewa  substancja jest nieorganicznym

cia em sta ym.
Palno  (cia o sta e, gaz): niepalny (na podstawie struktury molekularnej).
górna/dolna granica palno ci lub
wybuchowo ci:

Brak

ci nienie par: Uznane za nieistotne (na podstawie wysokiej temperatury
topnienia).

sto  par: Informacja niedost pna.
sto  wzgl dna: 1,72 (z podr cznika poddanego ocenie)

rozpuszczalno : w wodzie 100g/l w 20°C
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: Nie dotyczy, poniewa  jest to substancja nieorganiczna

uwa ana za posiadaj  ma y wspó czynnik podzia u (na
podstawie silnej rozpuszczalno ci w wodzie)

temperatura samozap onu: Brak samozap onu (na podstawie struktury i temperatury
topnienia): < 0,2% materia u palnego
Nie dotyczy (z powodu w ciwo ci wybuchowych): >
0,2% materia u palnego

temperatura rozk adu: >210°C
lepko : Nie dotyczy cia  sta ych.

ciwo ci wybuchowe: Nie ma w ciwo ci wybuchowych.
ciwo ci utleniaj ce Nie ma w ciwo ci utleniaj cych.

9.2. Inne informacje:
sto : 1,6-1,7 t/m2

sto  nasypowa: 0,99 t/m3

napi cie powierzchniowe: Nie jest aktywny powierzchniowo (na podstawie struktury
molekularnej)

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:
Podczas ogrzewania powstaj  produkty rozk adu (NOx, NH3 i aminy).
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10.4. Warunki, których nale y unika :
Rozk ada si  przy ogrzewaniu. Nale y unika  zamykania.

10.5. Materia y niezgodne:
rodki redukuj ce, silne kwasy i zasady, sproszkowane metale, materia y palne, chromiany, cynk,

mied  i stopy miedzi oraz chlorany.

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu:
W normalnych warunkach u ywania i przechowywania, nie powinny powstawa  niebezpieczne
produkty rozk adu. W razie po aru tlenki azotu (NO, NO2).

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).
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.

12.3. Potencja  bioakumulacyjny:
Mieszanina ma niski potencja  bioakumulacyjny.

12.4. Mobilno  w glebie:
Dobrze rozpuszczalny w wodzie, 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.



Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej zgodna z Rozporz dzeniem

(WE) nr 2015/830
LAD 27

Wersja nr: 2 Data wydania: 3.5.2016 Wydanie nr: 1 Zast puje wersj  nr: 1.1

7 / 8

12.6. Inne niekorzystne skutki:
Brak informacji dodatkowych.

ROZDZIA  13: POST POWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody oczyszczania odpadów:
Utylizacja  - Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowym utylizacja na wysypisku odpadów lub
przez spopielenie. Mo liwa jest kontrolowana biodegradacja w oczyszczalni cieków.
Utylizacja opakowania - Pojemniki powinny by  oczyszczone odpowiedni  metod , a nast pnie

ywane ponownie lub usuni te na wysypisko odpadów lub spopielone, w zale no ci od tego co
jest odpowiednie, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Nie usuwa  etykiety zanim pojemnik
nie zostanie dok adnie oczyszczony.

ROZDZIA  14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny 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:

nieprzypisana

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

nieprzypisana

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:
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Zgodnie z Rozporz dzeniem REACH, Artyku  14 przeprowadzono ocen  bezpiecze stwa
chemicznego dla poszczególnych sk adników mieszaniny.

ROZDZIA  16: INNE INFORMACJE

16.1. Wykorzystane ród a informacji:
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:
-
16.4. Zmiany dokonane w tym wydaniu:
Zmiana formularza karty charakterystyki.

16.5. Inne informacje:
-


