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DROŠĪBAS DATU LAPA 
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1 IEDAĻA 
 

Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 

 
1.1 Produkta identifikators  

Produkta forma Viela. 

Tirdzniecības nosaukums Amonija sulfāts 

EK Nr. 231-984-1 

CAS Nr. 7783-20-2 

REACH reģistrācijas Nr. 01-2119455044-46-xxxx 

Sinonīmi Amonija sulfāts; sērskābes diamonija sāls; slāpekļa mēslojums 

 
1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi: 

Galvenās lietotāja grupas Rūpniecība. 

Lietošanas veidi: Lietošana lauksaimniecībā. 

 

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

Ražotājs Balakovo branch of JSC Apatit 
Apatit413810, Saratov Region. Balakovski district, village Bikov Otrog,tProezd 
Chimikov, Building 1, Balakovo, Saratov region, Krievija 
Tālrunis +7(8453) 62-48-72,  

E-pasts: BfApatit@phosagro.ru 

Atbildīgā persona ES: PHOSINT LIMITED 21  
21 Vasili Michailidi  
3026 Limassol, Kipra  
Tālr.: +357-25-508003 – Fakss: +357-25-508004  

e-pasts: phosint@virtualoffice8.com 

Piegādātājs Latvijā 

 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

 
Latvijas dienestu ārkārtas telefona numuri: 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. 

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h 
diennaktī. Tel. nr. +371 67042473 

Valsts Oficiālā padomdevēja iestāde Adrese Tālruņa numurs ārkārtas situācijām 

Īrija National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

Beaumont Hospital 
Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 21 66 (pieejams 
sabiedrībai,  8am - 10pm, 7/7) 
+353 01 809 2566 
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Amonija sulfāts 
(Profesionāliem, 24/7) 

Apvienotā 
karaliste 

National Poisons Information Service 
(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre, 
Wolfson Unit 

Claremont Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE1 4LP Newcastle 

0844 892 0111 (UK only, 

24/7, tikai veselības aprūpes 
profesionāļiem) 

 
 

2 IEDAĻA 
 

Bīstamības apzināšana 

 

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 

Klasifikācija atbilstoši regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Nav klasificēts. 

2.2 Marķējuma elementi 

Klasifikācija atbilstoši regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Nav piemērojams. 

2.3 Citi apdraudējumi 

Citi apdraudējumi: PBT un vPvB novērtējuma rezultāti: Nav piemērojams. Putekļu eksplozijas risks. 
 

3 IEDAĻA 
 

Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

 

3.1. Vielas:  

Vielas nosaukums: 

CAS-Nr. : 

EK-Nr. : 
 

Amonija sulfāts 

7783-20-2 

231-984-1 
 

 

Vielas nosaukums Produkta identifikators % 
Klasifikācija saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Amonija sulfāts (CAS-Nr.) 7783-20-2 
(EK-Nr.) 231-984-1 
(REACH-nr.) 01-2119455044-46-
xxxx 

> 99 Nav klasificēts. 

Pilnu bīstamības apzīmējumu (H frāžu) tekstu skatīt 16.iedaļā. 

3.2. Maisījumi:  

Nav piemērojams.  

 

4 IEDAĻA 
 

Pirmās palīdzības pasākumi 

 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Papildus ieteikumi: Pirmās palīdzības sniedzējiem: pievērsiet uzmanību paša drošībai! Informāciju par 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā. Nekad neko nedodiet mutē 
bezsamaņā esošai personai. Šaubu vai pastāvīgu simptomu gadījumā vienmēr 
konsultējieties ar ārstu. Parādiet šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. 

Ieelpošana: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. 

Ja rodas šaubas vai simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. 
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Amonija sulfāts 
Kontakts ar ādu: Novelciet piesārņoto apģērbu. Saudzīgi nomazgājiet  skarto vietu ar lielu daudzumu 

ūdens un ziepēm.  

Kontakts ar acīm: Nekavējoties skalojiet acis acu skalošanas ierīcē. Ja rodas šaubas vai simptomi 
nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Norīšana: Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Meklējiet medicīnisku palīdzību. 

  

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti 

Ieelpošana: Putekļu ieelpošana var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu. Aizkavēts plaušu tūskas 
risks. 

Kontakts ar ādu: Putekļu kontakts ar ādu var izraisīt mehānisku kairinājumu vai ādas izžūšanu. 

Kontakts ar acīm: Putekļu kontakts ar acīm var izraisīt sāpīgu acu kairinājumu un asarošanu. 

Norīšana: Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu un caureju. 

 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Ārstēt simptomātiski. 

 

5 IEDAĻA 
 

Ugunsdzēsības pasākumi 

 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi: Oglekļa dioksīds (CO2), pulveris, pret spirtu izturīgas putas, izsmidzināms ūdens. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības 
līdzekļi: 

Spēcīga ūdens strūkla. 

 

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Īpaša bīstamība: Nav viegli uzliesmojošs. Putekļu eksplozijas risks. 

Bīstami sadalīšanās produkti:  Amonjaks (235 ° C). Slāpekļa oksīdi (NOx) un sēra oksīdi. 

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

 Norādījumi uguns dzēšanai Evakuējiet zonu. Atklātu konteineru atdzesēšanai izmantojiet ūdens aerosolu vai miglu. 
Uztveršanas šķidrumus saturiet, sasienot. Novērst ugunsdzēšanas ūdens iekļūšanu vidē. 

Izvairieties no putekļu veidošanās. Notīriet/atšķaidiet putekļu mākoni ar ūdens strūklu. 

Aizsardzības pasākumi uguns 
dzēšanas laikā 

 Neveiciet darbības bez piemērota aizsardzības aprīkojuma. Lietojiet autonomos elpošanas 
aparātus. 

Cita informācija Nepieļaujiet ugunsdzēsības notekūdeņu noplūdi kanalizācijā vai ūdenstecēs. Iznīciniet atkritumus 
saskaņā ar vides tiesību aktiem. 
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Amonija sulfāts 
 

6 IEDAĻA 
 

Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

 

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

6.1.1. Personām, kas nav iesaistītas palīdzības sniegšanā:  

Personām, kas nav iesaistītas 
palīdzības sniegšanā: 

Evakuējiet palīdzības sniegšanā neiesaistīto personālu. Uzturieties virzienā pret vēju. 
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Valkājiet ieteiktos individuālos aizsardzības līdzekļus. 
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā. Izvairieties no 
putekļu ieelpošanas. Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Turiet pietiekamā 
attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem 
aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Pārliecinieties, ka aprīkojums ir pienācīgi iezemēts. 

Izmantojiet sprādziendrošu aprīkojumu. Izmantojiet tikai nedzirksteļojošus instrumentus. 

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:  

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Nodrošiniet procedūras un apmācību ārkārtas dekontaminācijai un iznīcināšanai.  
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā. 

6.2 Vides drošības pasākumi 

Nepieļaujiet noplūdi virszemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmā. Paziņojiet atbildīgajām iestādēm, ja produkts nonācis 
kanalizācijā vai publiskajos ūdeņos. 

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Savākšanas metodes: Pārtrauciet noplūdi, ja to ir droši izdarīt. Ierobežojiet cieto noplūdi. Savāciet mehāniski 
(saslaukiet, savāciet ar liekšķeri) un ievietojiet piemērotā konteinerā iznīcināšanai. Lielas 
noplūdes: savāciet ar liekšķeri un ievietojiet noslēdzamos traukos. Produktu un tā tvertni 
iznīciniet drošā veidā un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Izvairieties no putekļu 
veidošanās. Notrieciet zemē/atšķaidiet putekļu mākoni ar ūdens strūklu. 

6.4 Atsauce uz citām iedaļām 

Skatīt 8. iedaļu par piemērotu aizsarg aprīkojumu. Skatīt 13. iedaļu par atkritumu apsaimniekošanu. 

 

7 IEDAĻA 
 

Apiešanās un glabāšana 

 

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi 

Droša apiešanās Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Ja nepieciešams, izmantojiet individuālos aizsardzības 
līdzekļus. Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatieties 8. iedaļā. 
Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Veiciet 
visus piesardzības pasākumus, lai izvairītos no sajaukšanās ar nesaderīgiem materiāliem. 
Informāciju par nesaderīgiem materiāliem skatieties 10. iedaļā. Lai izvairītos no pārmērīgas 
atkritumu noplūdes, nodrošiniet atbilstošu procesa kontroli (temperatūra, koncentrācija, pH, 
laiks). Izvairieties no noplūdes vidē. Izvairieties no putekļu veidošanās. Turiet pietiekamā 
attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem 
aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. 
Tvertni un uztveršanas aprīkojumu iezemējiet/savienojiet. Izmantojiet sprādziendrošu 
aprīkojumu. Izmantojiet tikai nedzirksteļojošus instrumentus. 

Ieteikumi vispārīgai darba higiēnai: Ievērojiet rūpniecisko higiēnu. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas, kā arī izejot no 
darba telpām, nomazgājiet rokas un citas pakļautās vietas ar maigām ziepēm un ūdeni. 
Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Neglabājiet kopā ar pārtiku, 
dzērieniem un dzīvnieku barību. Novelciet piesārņoto apģērbu. Darba apģērbu uzglabājiet 
atsevišķi no ielas apģērba. Izmazgājiet atsevišķi. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgājiet 
piesārņoto apģērbu. 
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Amonija sulfāts 
7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāšana: Uzglabāt cieši noslēgtā konteinerā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Neglabāt 
tuvumā vai kopā ar kādu no nesaderīgiem materiāliem, kas uzskaitīti 10. iedaļā. Sargāt no 
mitruma. Mitrums: <0,3%. 

Nesavietojami materiāli: Sārmi. Nitrīti. 

Karstum un aizdegšanās avoti: Turiet pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas 
liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts 

Prasības iepakojumam: Uzglabāt atbilstoši marķētos traukos. 

Iepakojuma materiāls: Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. 

7.3 Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i) 

Rūpniecībai. Lauksaimniecībai. Informācija nav pieejama. 

 

8 IEDAĻA 
 

Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība 

 

8.1 Kontroles parametri 

Aroda ekspozīcijas  robežvērtības: Nav piemērojams. 

 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Bulgarija OEL TWA (mg/m³)  10 mg/m³  

Papildus informācija Gaisa kvalitātes monitorings darbinieku telpās : Gaisa monitorings telpā. Izmantojiet 
ieteiktās uzraudzības procedūras. 

8.2 Ekspozīcijas kontrole 

 

9 IEDAĻA 
 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 

Inženiertehniskie pasāķumi Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Veiciet organizatoriskus pasākumus, lai 
novērstu/ierobežotu izdalīšanos, izkliedi un iedarbību. Droša apiešanās: skatīt 7. iedaļu. 
Veiciet pasākumus, lai novērstu putekļu radītas eksplozijas. Nodrošiniet, ka iekārta ir 
atbilstoši zemēta. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi Izvēlieties aizsardzības līdzekļus atbilstoši bīstamās vielas koncentrācijai un daudzumam 
konkrētajā darba vietā. 

Roku aizsardzība: Valkājiet ķīmiski izturīgus cimdus (testēts saskaņā ar EN374). Piemērots materiāls: nitrila 
gumija. Biezums:> = 0,11 mm. Cimdu materiāla ilgizturība: = 8h 

Aizsargcimdi darbam ar ķīmiskām vielām ir jāizvēlas, ņemot vērā veicamo darbu un 
bīstamo vielu daudzumu un koncentrāciju konkrētā darba vietā.  

Acu aizsardzība: Aizsargbrilles (EN 166) Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. 

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu.  

Elpošanas ceļu aizsardzība:  Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā 
valkājiet piemērotus elpceļu aizsarglīdzekļus. Efektīva putekļu maska (EN 149). 
Pusmaska (EN 140). Pilna sejas maska (DIN EN 136). Filtra tips: P (EN 143) 

Aizsardzība pret termāliem 
apdraudējumiem: 

Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Izmantojiet speciālu aprīkojumu. 

Inženiertehniskā kontrole: 
 

Vides eksponētības kontrole Izvairieties no noplūdes vidē. Ievērojiet ES vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.  
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Amonija sulfāts 
9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Fizikālais stāvoklis Cieta viela. 

Izskats: Ciet kristāliska viela. 

Krāsa: Nav informācijas. 

Smarža: Nav informācijas. 

Smaržas slieksnis: Nav informācijas. 

pH (5% šķīdumam) 5% šķīdums: 5,2 - 5,8 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums 
(butilacetāts = 1): 

Nav informācijas. 

Kušanas temperatūra/ sasalšanas 
temperatūra: 

 Nav informācijas. 

Sasalšanas temperatūra: Nav informācijas. 

Sākotnējais viršanas punkts un 
viršanas temperatūras diapazons: 

Nav piemērojams. 

Uzliesmošanas temperatūra: Nav informācijas. 

Pašaizdegšanās temperatūra: Nav informācijas. 

Sadalīšanās temperatūra: 280 - 350 °C 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāzes): Nav informācijas. 

Tvaika spiediens: Nav informācijas. 

Tvaika blīvums: Nav informācijas. 

Relatīvais blīvums: Nav informācijas. 

Blīvums: 820 - 890 kg/m³ tilpuma blīvums 

Šķīdība: Ūdenī: 754 g/l (20°C) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

Informācija nav pieejama. 

Kinemātiskā viskozitāte: Nav informācijas. 

Dinamiskā viskozitāte: Nav informācijas. 

Sprādzienbīstamās īpašības: Nav piemērojams. Pētījums nav jāveic, jo molekulā nav ķīmisko grupu, kas saistītas ar 
sprādzienbīstamām īpašībām. 

Oksidēšanās īpašības: Nav piemērojams. Klasifikācijas procedūru nav jāpiemēro, jo molekulā nav ķīmiskas 
grupas, kas saistītas ar oksidējošām īpašībām. 

Sprādzienbīstamības robežas Nav informācijas. 

  

9.2 Cita informācija  

Cita informācija: Bēruma nogāzes leņķis:  38-54 ° 

 

10 IEDAĻA 
 

Stabilitāte un reaģētspēja 

 

10.1 Reaģētspēja 

Normālos apstākļos nav. Meklējiet informāciju 10.4 un 10.5 punktos. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

Produkts ir stabils normālos apstākļos. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

Parastos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas. 

10.4 Nepieļaujami apstākļi 
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Amonija sulfāts 
Izvairieties no putekļu veidošanās. Sargāt no mitruma. Turiet pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, 
dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Droša apiešanās: skatīt 7. iedaļu. 

10.5 Nesaderīgi materiāli 

Sārmi. Nitrīti. Droša apiešanās: Skatīt 7.iedaļu. 

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Meklējiet informāciju 5.2 punktā. 

 

11 IEDAĻA 
 

Toksikoloģiskā informācija 

 

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm 

Akūts toksiskums Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

LD50/orāli/žurka  
LD50/dermāli/žurka  
LD50/dermāli/trusis 
LC50ieelpojot/4h/žurka 

2840 mg/kg 
> 2000 mg/kg 
> 2000 mg/kg 
(8 val.) > 1000 mg/m3 

Kodīgs/kairinošs ādai Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) pH 5% 
šķīdums: 5,2 - 5,8 

Nopietns acu bojājums/kairinājums Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 
pH 5% šķīdums: 5,2 - 5,8 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.)  

Cilmes šūnu mutācijas Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Kancerogenitāte Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, 
vienreizēja iedarbība 

Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, 
atkārtota iedarbība 

Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

Bīstamība ieelpojot Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem 

Simptomi, kas saistīti ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām, skatīt 4.iedaļā. 

 

12 IEDAĻA 
 

Ekoloģiskā informācija 

 

12.1 Toksicitāte  

Toksiskums videi: Saskaņā ar Eiropas klasifikācijas un marķēšanas sistēmas kritērijiem viela/produkts nav 
jāmarķē kā "videi bīstams". 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

LC50 zivis 1 
EC50 dafnijos 1 
LC50 zivis 2 
ErC50 aļģes 
NOEC ilglaicīgi, zivis 
NOEC ilglaicīgi, vēžveidīgie 

53 mg/l (96 val.)  
169 mg/l (Daphnia magna)  
480 mg/l (Iedarbības laiks: 96 h - Sugas: Brachydanio rerio [caurplūde])  
2700 mg/l  
5,29 mg/l  
3,12 mg/l  
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Amonija sulfāts 
12.2 Noturība un noārdāmība 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Noturība un noārdāmība Bioloģiskās noārdīšanās noteikšanas metodes nav piemērojamas 
neorganiskām vielām. 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Noturība un noārdāmība Neorganiska viela. 

 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls   

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

Informācija nav pieejama. 

Bioakumulācijas potenciāls Informācija nav pieejama. 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

-5,1 (at 25 °C) 

Bioakumulācijas potenciāls Neorganiska viela. 

 

12.4 Mobilitāte augsnē 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Mobilitāte augsnē Informācija nav pieejama. 

 

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

PBT novērtējuma rezultāti Informācija nav pieejama. 

Sastāvdaļa 

Amonija sulfāts (7783-20-2) Nav piemērojams. 

 

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības 

Nav piemērojams. 

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Informācija nav pieejama. 

 

13 IEDAĻA 
 

Atliekų tvarkymas 

 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Ieteikumi produkta/iepakojuma 
utilizācijai 

 Izvairieties no noplūdes vidē. Iznīciniet tukšos konteinerus un atkritumus drošā veidā. 
Droša lietošana: skatīt 7. iedaļu. Informāciju par reģenerāciju/pārstrādi jautājiet 
ražotājam/piegādātājam. Priekšroka tiek dota pārstrādei, nevis iznīcināšanai vai 
sadedzināšanai. Ja pārstrāde nav iespējama, likvidējiet to saskaņā ar vietējiem spēkā 
esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Ar piesārņotiem iepakojumiem 
rīkojieties tāpat kā ar pašu vielu. Likvidējiet piesārņotos materiālus saskaņā ar spēkā 
esošajiem noteikumiem. 

Eiropas atkritumu katalogs 
(2001/573/EK, 75/442/EEK, 
91/689/EEK 

Atkritumu kodi jāpiešķir lietotājam, vēlams, apspriežoties ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumiem.  
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Amonija sulfāts 
 

14 IEDAĻA 
 

Informācija par transportēšanu 

 

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1 ANO numurs vai ID numurs 

Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. 

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums 

Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) 

Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. 

14.4 Iepakojuma grupa 

Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. 

14.5 Vides apdraudējumi 

Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. Nav piemērojams. 

Papildus informācija nav pieejama. 

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 
Informācija mnav pieejama. 

- Sauszemes transports  

Nav piemērojams.  

- Jūras transports  

Nav piemērojams.  

- Gaisa transports  

Nav piemērojams.  

- Iekšzemes ūdeņu transports  

Nav piemērojams.  

- Dzelzceļa transports  

Nav piemērojams.  

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem 
Informācija nav pieejama. 

 

15 IEDAĻA 
 

Informācija par regulējumu 

 

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un 
maisījumu 

ES Regulas Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licenzēšanu un ierobežošanu (REACH regula). 
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Amonija sulfāts 
EPP Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16.decembris)  par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. 
EPP Regula Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem. 

Lietošanas ierobežojumi (REACH 
XVII pielikums) 

Nav piemērojams. 

Regulas Nr. 1907/3006/EK XIV 
pielikums - vielas, kurām 
nepieciešama atļauja: 

Amonija sulfāts nav iekļauts REACH kandidātvielu sarakstā. 
Amonija sulfāts nav iekļauts REACH IV pielikuma sarakstā.. 

ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts  Ženēvā 
1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem. 
RID  - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kura noslēgta Viļņā 1999. gada 3. jūnijā, ar grozījumiem. 
ADN - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas noslēgts 
Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem. 

IMDG kodekss - Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodekss. 
ICAO/IATA IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums. ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija. 

• 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņojumu novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 
(MARPOL 73/78), ar grozījumiem. 

Nacionālā likumdošana (Latvijas 
Republika) 

01.04.1998. likums “Ķīmisko vielu likums” . 
 MK noteikumi 15.05.2007. nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām 
vielām darba vietās”. 
MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, 
kuras padara atkritumus bīstamus”. 
MK 22.12.2015. noteikumi  Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un 
datubāze". 
MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība". 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Vielai nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. 

 

16 IEDAĻA 
 

Cita informācija 

 

Saīsinājumi un akronīmi ABM = Vispārējā novērtēšanas metodika  
ADN = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises 
Dangereuses par voie de Navigation du Rhin 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route  
CLP= Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula saskaņā ar 1272/2008/EK 
IATA = Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
IMDG = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kods 
LEL = apakšējā sprādzienbīstamības robeža/apakšējā sprādziena robeža 
UEL = augšējā sprādziena robeža/augšējā sprādzienbīstamības robeža 
REACH = ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, autorizācija un ierobežošana 
BTT = Novalkāšanās laiks (maksimālais valkāšanas laiks) 
DMEL = Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis 
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis 
EC50 = efektīvā vielas koncentrācija, kas izraisa 50% no maksimālās reakcijas 
EL50 = efektīvais līmenis, kas izraisa 50% no maksimālās reakcijas 
ErC50 = EC50 attiecībā uz augšanas samazinājumu. 
ErL50 = EL50 attiecībā uz augšanas samazinājumu. 
EWC = Eiropas atkritumu katalogs 
LC50 = letālā koncentrācija (LD), kas izraisa nāvi 50%  pusei no izmēģinājuma grupas 
dzīvniekiem. 
LD50 = letālā deva (LD), kas izraisa nāvi 50%  pusei no izmēģinājuma grupas 
dzīvniekiem. 
LL50 = Vidējā letālā deva 
NA = Nav piemērojams 
NOEC = Koncentācija, pie kuras nav novērojama iedarbība. 
NOELR = Nav novērota efektu ielādes ātruma 
NOAEC = Nav novērota nelabvēlīgas ietekmes koncentrācija 
NOAEL = Nav novērota nelabvēlīga ietekme 
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Amonija sulfāts 
N.O.S. = Nav norādīts citādi 
OEL = Aroda ekspozīcijas robežvērtība. 
PNEC = paredzamā beziedarbības koncentrācija 
Kvantitatīvā struktūras un aktivitātes attiecība (QSAR) 
STOT = specifiska toksicitāte mērķa orgānam 
TWA = vidējais svērtais laiks 
VOC = Gaistošais organiskais savienojums 

WGK = Wassergefährdungsklasse (Ūdens bīstamības klase Vācijā)) 

PBT = Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. 
vPvB =ļoti noturīgs, ļoti bioakumulatīvs 

Datu lapas sastādīšanai 
izmantoto galveno datu avoti:  

 Piegādāju izsnigtās drošības datu lapas; ECHA (Eiropas ļīmisko vielu aģentūra); LOLI 

Ieteikumi apmācībām: Manipulāciju drīkst veikt tikai kvalificētas un pilnvarotas personas. Personāla apmācība 
par labu praksi. 

Cita informācija: Novērtējums/klasifikācija CLP. 9. pants. Aprēķina metode. Fizikāli ķīmiskās bīstamības 
novērtējums: sniegtā informācija ir balstīta uz paša maisījuma testiem. 

Drošības datu lapas  saturs un formāts atbilst Regulas (EK) Nr 1907/2006 (REACH) un tās grozījumu prasībām. Klasifikācija 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008 [CLP] Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272 / 2008 [CLP] 

 

ATRUNA PAR ATBILDĪBU Informācija šajā DDL tika iegūta no avotiem, kas, mūsuprāt, ir ticami. Tomēr informācija tiek 
sniegta bez jebkādas garantijas, tiešas vai netiešas, par tās pareizību. Produkta lietošanas, glabāšanas, lietošanas vai 
iznīcināšanas apstākļi un metodes ir ārpus mūsu kontroles un var būt ārpus mūsu zināšanām. Šo un citu iemeslu dēļ, mēs 
neuzņemamies atbildību un nepārprotami atsakāmies no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas izriet 
no vai jebkādā veidā saistīts ar produkta sagatavošanu, uzglabāšanu, izmantošanu vai apglabāšanu. DDL tika sagatavota, 
un to var izmantot tikai šim produktam. Ja produkts tiek izmantots kā cita produkta sastāvdaļa, informācija DDL var nebūt 
piemērojama 

 
DROŠĪBAS DATU LAPAS BEIGAS 

 


