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Peržiūros Nr. 5 

Išleidimo data: 2020-06-15 

Pakeičia: 2018-04-30 

 
 

1 SKIRSNIS 
 

Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 
1.1 Produkto identifikatorius  

Produkto tipas Medžiaga 

Prekinis pavadinimas / 
žymėjimas 

AMONIO NITRATAS 
 

EB Nr. 229-347-8 

CAS Nr. 6484-52-2 

REACH registracijos Nr.: 01-2119490981-27-0038 

Produktų grupė: Prekybos prekė 

 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

1.2.1.Nustatyti naudojimo būdai: 

Pagrindinė naudojimo sritis: Naudojimas pramonėje, profesionalus naudojimas. 

Cheminės medžiagos/mišinio 
naudojimas: 

Poveikio scenarijai 

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nėra duomenų. 

 
1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys: 

Tiekėjas JSC Apatit   PHOSINT LIMITED 

Severnoje shosse Str. 75  21 Vasili Michailidi 

162622 Cherepovets, Vologda Region, Rusija 3026 Limassol, Kipras 

Tel. +7(8202)5933-09  Tel. +357-25-508003 

Telefax: +7 (8202)5550-34  Faks. +357-25-508004 

El.p.: cherepovets@prosagro.ru   El. paštas phosint@virtualoffice8.com 

1.4 Pagalbos telefono numeris  

Šalis Oficialios konsultacinės institucijos Adresas Skubios pagalbos telefonas 

Lietuva Apsinuodijimų informacijos biuras Birutės g. 56, Vilnius Tel. 8 5 236 2052,  mob. 8 687 53 378 (visą 
parą) 

Lietuva Bendrasis pagalbos centras - 112 

Latvija  Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās 
un zāļu informācijas centrs. 

2 Hipocrate Street 

LV 1038 Riga 
+371 67042473 

 

mailto:cherepovets@prosagro.ru
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AMONIO NITRATAS 

 

2 SKIRSNIS 
 

Galimi pavojai 

 

2.1  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008  reikalavimus: 

Ox. Sol. 3 H272 

Eye Irrit. 2 H319 

Visas teiginių apie pavojų tekstas“ žiūrėti 16 skirsnį 

2.2  Ženklinimo elementai 

Ženklinimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008  reikalavimus: 

Pavojaus piktogramos  
 
 
 

 GHS03          GHS07  

Signalinis žodis Atsargiai 

Pavojingumo frazės (CLP)  H272 - Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  

Atsargumo frazės (CLP)  P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos 
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P220 - Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.  
P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti plaštakas.  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių 
apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones.  
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 
akis.  
P370+P378 - Gaisro atveju: Gesinimui naudoti vandeniu  

2.3  Kiti pavojai 

Kiti pavojai:  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: patikrinimas nėra būtinas, kadangi medžiaga neorganinė. 

 

3 SKIRSNIS 
 

Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

 

3.1. Medžiaga:   
Medžiagos pavadinimas  AMONIO NITRATAS 

CAS Nr. 6484-52-2 

EB Nr. 229-347-8 

 

Produkto / sudedamosios 
dalies pavadinimas 

Identifikaciniai numeriai 
Koncentracija 

(%) 
Klasifikacija pagal EB 

reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

Amonio nitratas (CAS Nr) 6484-52-2  
(EB Nr) 229-347-8  
(Rodyklės nr.) -  
(REACH Nr) 01-2119490981-27-0038  

>97 Eye Irrit. 2, H319  
Ox. Sol. 3, H272  

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį   

3.2. Mišiniai:  

Nėra 

 
 

4 SKIRSNIS 
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Pirmosios pagalbos priemonės 

 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Papildoma informacija Pagalbos darbuotojai: pasirūpinkite savisauga !. Kas susiję su asmenine apsauga, 
žiūrėkite skyrių 8. Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. 
Esant abejonei ar atsiradus simptomams, visuomet kreipkitės į gydytoją. Lankantis pas 
gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą. Simptominis gydymas.  

Įkvėpus Išveskite nukentėjusįjį į gryną orą, tegul pabūna šiltai ir pailsi. Jei reikia, duokite 
deguonies arba padarykite dirbtinį kvėpavimą. Kreiptis į gydytoją.  

Patekus ant odos Įvykus sąlyčiui su oda, tuoj pat nusivilkite suteptus arba aptaškytus drabužius ir 
nusiprauskite po stipria vandens srove su muilu. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, 
kreiptis į gydytoją.  

Patekus į akis Staigiai praplaukite vandeniu ir kiek galima patempkite vokus (mažiausiai nei 15 
minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 
plauti akis. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją.  

Prarijus Pilnai skalaukite burną vandeniu. Be gydytojo liepimo neskatinkite vėmimo. Jei 
nukentėjusysis turi sąmonę, duoti gerti daug vandens. Jei simptomai toliau išlieka, 
kviesti gydytoją.  

  

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Įkvėpus Jokio žinomo sensibilizacijos efekto (OECD 429). Esant didelės dulkių 
koncentracijos poveikiui: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Galis 
sudirginti kvėpavimo takus.  

Patekus ant odos Nedirginantis odą (OECD 404). Jokio žinomo sensibilizacijos efekto (OECD 429).  

Patekus į akis Sukelia smarkų akių dirginimą. (OECD 405).  

Prarijus Nėra informacijos  

 

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

Nėra. 

 

5 SKIRSNIS 
 

Priešgaisrinės priemonės 

 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: Purškiamas vanduo. Purškite daug vandens. Naudokite atitinkamas priemones, gesinant 
esantį šalia gaisrą.  

Netinkamos gesinimo priemonės: Anglies dioksidą (CO2). sausi cheminiai milteliai. Putos.  

 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai: Gali sudaryti sprogų dulkių-oro mišinį. (+ Organinės medžiagos). Venkite sąlyčio su 
degiomis medžiagomis. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.  

Pavojingi skilimo produktai gaisro 
atveju: 

Pašildžius iki skilimo temperatūros, išskiria toksiški dūmai. Azoto oksidai (NOx). 
Amoniakas. Aminai.  

 

5.3 Patarimai gaisrininkams  

Priešgaisrinės priemonės: Evakuoti zoną. Atvėsinkite paveiktus konteinerius vandens purškimu ar rūku. Sustabdykite 
ir laikykite gesinimo skysčius nepralaidžioje sistemoje. Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas 
vanduo patektų į aplinką. Laikykite prieš vėją.  

Apsauga gaisro gesinimo metu  Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Užsidėkite autonominį kvėpavimo aparatą 
ir užsivilkite apsauginius drabužius (žr skyrių 8).  
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AMONIO NITRATAS 

Kita informacija  Neleiskite ištekėti gesinimo vandeniui į kanalizacijas arba upes. Pašalinkite atliekas pagal 
aplinkos įstatymus.  

 

6 SKIRSNIS 
 

Avarijų likvidavimo priemonės 

 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros       

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams  

Avarijos nelikviduojantiems 
darbuotojams: 

Evakuokite personalą į saugią vietą, kur neužpučia vėjas nuo avarijos vietos. Užtikrinti 
tinkamą ventiliaciją. Naudoti rekomenduojamas asmens apsaugos priemones. Informacija 
apie asmens apsaugos priemones pateikta 8-ame skirsnyje. Neįkvėpti dulkių. Vengti 
patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, 
žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Užtikrinti, kad įranga yra tinkamai 
įžeminta. Naudoti tik nuo sprogimų apsaugotą įrangą. Naudoti tik kibirkščių nesukeliančius 
įrankius. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams  

Pagalbos teikėjams: Užtikrinti, kad būtų įdiegtos avarijų likvidavimo procedūros ir atlikti mokymai. Asmens 
apsaugos priemonės aprašytos 8-ame skirsnyje. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti produktui patekti į paviršinius vandenis ar nuotekų sistemas. Jei produkto pateko į nuotekų sistemas ar vandens telkinius 
reikia pranešti atsakingoms tarnyboms. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Valymo procedūros bei priemonės: Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsiliejusios kietosios medžiagos 
atitvėrimas pylimu. Surinkite mechaniškai (sušluodami arba susemdami į semtuvėlį) ir 
supilkite į atitinkamą indą, skirtą pašalinimui. Dideli kiekiai: kietąsias medžiagas susemkite 
į uždaras talpyklas. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti pašalintos saugiai laikantis vietinių 
įstatymų. Nuvalius produkto likučius nuplaukite vandeniu.  

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius  

Poveikio kontrolė ir asmens apsauga – žr. 8-tą skirsnį. Informacija apie atliekų tvarkymą – žr. 13-tą skirsnį. 

 

7 SKIRSNIS 
 

Tvarkymas ir sandėliavimas 

 

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės 

Su saugiu tvarkymu susijusios 
atsargumo priemonės: 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kaip reikalaujama, naudoti asmens apsaugos priemones. 
Asmens apsaugos priemonės aprašytos 8-ame skirsnyje. Neįkvėpti dulkių. Vengti sąlyčio 
su oda, akimis ir drabužiais. Imtis atsargumo priemonių, kad nesumaišyti su 
nesuderinamomis medžiagomis (žr. 10-tą skirsnį „Nesuderinamos medžiagos“). Užtikrinti 
tinkamą procesų valdymą, kad išvengti perteklinių atliekų susidarymo (temperatūra, 
koncentracija, pH, laikas). Vengti patekimo į aplinką. Vengti dulkių susidarymo. Laikyti 
atokiai nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo 
šaltinių. Nerūkyti. Įžeminti ir įtvirtinti talpyklas ir priėmimo įrangą. Naudoti sprogimams 
atsparią įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. 

Higiena darbo vietoje: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykites geros pramonės higienos. 
Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami 
ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nusivilkite suteptus drabužius. 
Laikykite atskirai darbo drabužius nuo kitų drabužių. Juos plaukite atskirai. Užterštus 
drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymo sąlygos:  Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikykite sausai ir uždarytą, 
kad neužsiterštų ir nesudrėktų. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklą 
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laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, 
atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nelaikyti su jokia iš 10 dalyje išvardytų 
nesuderinamų medžiagų ir arti jos. Laikyti tik originalioje talpykloje. Laikymo klasė (LGK) 
: 5.1 C.  

Pakavimo medžiagos: Nerūdijantis plienas (304). Sintetinė medžiaga. (Polietilenas. Polipropilenas). Netinkanti 
medžiaga: cinkas. varis.  

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  

Nėra duomenų. 

 

8 SKIRSNIS 
 

Poveikio kontrolė / asmens apsauga 

 

8.1 Kontrolės parametrai 

Amonio nitratas (6484-52-2)  

Čekijos Respublika  Expoziční limity (PEL) (mg/m³)  10 mg/m³ (dust)  

Amonio nitratas (6484-52-2)  

DNEL/DMEL (Dirbantieji)  

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, 
odos  

21,3 mg/kg kūno svorio/ dieną  

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, 
įkvėpimas  

37,6 mg/m³  
 

PNEC (Vanduo)  

PNEC aqua (gėlas vanduo)  0,45 mg/l  

Amonio nitratas (6484-52-2) 

PNEC aqua (jūros vanduo)  0,045 mg/l  

PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)  4,5 mg/l  

PNEC (STP) 

PNEC nuotekų valymo įrenginiai  18 mg/l  

Papildomos nuorodos Koncentracijos matavimas ore. Asmeniškas stebėjimas 

8.2 Poveikio kontrolės priemonės 

8.2 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Techninio valdymo priemonės: Parūpinkite atitinkama ventiliacija. Organizacinės priemonės išvengti/apriboti 
išmetimus, pasklidimą ir poveikį. Apie saugų naudojimą skaitykite 7 skyriuje . Dirbkite 
su medžiaga uždaroje sistemoje. Šalia vietų, kuriose yra poveikio pavojus, turi būti 
įrengti avariniai saugos dušai. Pasirūpinkite papildoma ventiliacija emisijos vietose.  

Asmens apsaugos priemonės: Asmens apsaugos priemonės turi būti parinktos, atsižvelgiant į pavojingų medžiagų 
koncentraciją ir kiekį darbo aplinkoje. 
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9 SKIRSNIS 
 

Fizinės ir cheminės savybės 

 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Fizinė būsena Kieta medžiaga. 

Išvaizda Granulės 

Spalva Nėra duomenų 

Kvapas Bekvapis 

Kvapo slenkstis: Netaikoma. 

pH: 4,5 – 7 (100g/l @ 20°C)  

Santykinis garavimo greitis 
(butilacetatas = 1) 

Nėra duomenų 

Tirpimo / užšalimo temperatūra 169,6 – 169,7 °C  

Užšalimo temperatūra Nėra duomenų 

Pradinė virimo temperatūra / ribos Išskaidymas prieš užverdant  

Pliūpsnio temperatūra  Netaikoma 

Savaiminio užsidegimo 
temperatūra 

Netaikoma 

Skilimo temperatūra >210 oC. 

Degumas (kietos medžiagos, 
dujų) 

Nedegus. 

Garų slėgis Nežymus 

Garų tankis Nežymus 

Santykinis tankis 1,72 (20 °C) 

Tirpumas Vandenyje: >100 g/l (20 °C). 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis / vanduo 

Nėra duomenų 

Kinetinė klampa Nėra duomenų 

Dinaminė klampa Nėra duomenų 

Sprogstamosios savybės Nesprogus 

Sprogumo riba Nedegus.  
LEL Nėra  
UEL Nėra  

Oksidacinės savybės Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.  

Rankų apsauga: Cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (patikrintas pagal EN 374). Apsaugines 
pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su 
pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Pasirenkant konkrečias pirštines 
konkrečiam darbui ir naudojimo laikui darbo srityje, reikia atsižvelgti ir į kitus darbo vietos 
veiksnius, pavyzdžiui (sąrašas neišsamus), kitus galbūt naudojamus chemikalus, fizinius 
reikalavimus (apsauga nuo pjovimo/gręžimo, kalto, šiluminė apsauga) bei pirštinių tiekėjo 
pateiktus nurodymus/techninius duomenis.  

Akių apsauga: Naudokite atitinkamą akių apsaugą (EN166): Apsauginiai akiniai su šoninėmis 
apsaugomis. naudoti veido skydelį  

Kūno apsauga: Užsivilkite atitinkamą kombinezoną, apsaugojantį odą nuo poveikio. (Naudokite chemijai 
atsparius apsauginius drabužius)  

Kvėpavimo takų apsauga: Įprastomis naudojimo sąlygomis kvėpavimo takų apsauga nereikalinga. Esant 
nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
Veiksminga nuo dulkių apsauganti kaukė (EN 149). Puskaukė (EN 140). Pilna veido kaukė 
(DIN EN 136). Filtro tipas: P (EN 143). 

Apsauga nuo terminio pavojaus: Įprastomis naudojimo sąlygomis apsauga nuo terminio pavojaus nereikalinga. Naudoti 
tam tikslui skirtą įrangą. 

Poveikio aplinkai kontrolė: Vengti patekimo į aplinką.  Laikytis galiojančių Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų. 
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9.2 Kita informacija   

Kitos savybės: Nėra duomenų 

 

10 SKIRSNIS 
 

Stabilumas ir reaktyvumas 

 

10.1 Reaktyvumas 

Nuoroda į kitus skirsnius 10.4 ir 10.5. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Įprastomis sąlygomis yra stabilus.  

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms. Pašildžius iki skilimo temperatūros išskiria pavojingus 
dūmus. 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Apsaugokite nuo karščio. Apie saugų naudojimą skaitykite 7 skyriuje. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos  

Degios medžiagos. redukuojančios medžiagos. (Stiprios rūgštys ir bazės. Metalo milteliai. Chromatas. Chloratas, . cinkas, . 
varis, . Vario lydiniai, ...). Apie saugų naudojimą skaitykite 7 skyriuje. 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Neskyla naudojant pagal numatytąją paskirtį. Nuoroda į kitus skirsnius 5.2 ir 10.3  
 

11 SKIRSNIS 
 

Toksikologinė informacija 

 

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 

Ūmus toksiškumas: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Amonio nitratas (6484-52-2)  

LD50, prarijus, žiurkė 
LC50, įkvėpus, 4 val., žiurkė 

2217 mg/kg 
> 88,8 mg/l/4h  

 

Odos ėsdinimas ir (arba) 
dirginimas 

 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) pH:  
4,5 – 7 (100g/l - 20°C)  

Didelis kenksmingumas akims ir 
(arba) akių dirginimas 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
4,5 – 7 (100g/l - 20°C)  

Kvėpavimo takų arba odos 
jautrinimas 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Kancerogeniškumas Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Toksiškumas reprodukcijai Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

STOT (vienkartinis poveikis) Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

STOT (kartotinis poveikis) Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Aspiracijos pavojus Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Kitas nepageidaujamas poveikis Simptomai, susiję su fiziniais, cheminiais ir toksikologiniais požymiais. Norint daugiau 
sužinoti, žiūrėkite skirsnį 4.  
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AMONIO NITRATAS 

Kita informacija Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis. Daugiau 
informacijos pateikta 4-ame skirsnyje 
 

 

12 SKIRSNIS 
 

Ekologinė informacija 

 

12.1 Toksiškumas  

Poveikio aplinkai savybės Pagal Europos klasifikavimo ir ženklinimo sistemą medžiagai / produktui netaikomas 
ženklinimo “pavojingas aplinkai” reikalavimas. 

AMONIO NITRATAS (6484-52-2)  

LC50, žuvys 1 
EC50 dafnijos 1 
ErC50 72h dumbliai 

37,5 mg/l (Dario rerio)(OECD 203)  
35,4 mg/l (Daphnia magna)(OECD 203)  
18 mg/l (48h LC50 / Pseudokirchnerella subcapitata)(OECD 203)  

AMONIO NITRATAS (6484-52-2) 

LC50, žuvys 1 5657 mg/l (Oncorhynchus kisutch)  

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

AMONIO NITRATAS (6484-52-2) 

Patvarumas ir skaidomumas Abiotinis skaidymas : Hidrolizė vandenyje : Nėra, neorganiniai junginiai. Biotinis 
skaidymas : Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms 
medžiagoms.  

 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas  

AMONIO NITRATAS (6484-52-2) 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ 
vanduo 

Duomenų nėra 

Bioakumuliacijos potencialas Žemas potencialas.  

AMONIO NITRATAS (6484-52-2) 

BCF žuvys 1 (bioakumuliacija nėra tikėtina) 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ 
vanduo 

-3,1 (25 °C) 

 

12.4 Judumas dirvožemyje 

AMONIO NITRATAS (6484-52-2)  

Judumas dirvožemyje Nėra 

Ekologija – dirvožemis  Žemas potencialas (BCF)  

 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

AMONIO NITRATAS (6484-52-2)  

PBT vertinimo rezultatai Patikrinimas nėra būtinas, kadangi medžiaga neorganinė.  

 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra duomenų. 

 

13 SKIRSNIS 
 

Atliekų tvarkymas 
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AMONIO NITRATAS 

13.1 Atliekų apdorojimo metodai  

Produkto / pakuotės šalinimo 
rekomendacijos 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Pašalinkite saugiai tuščius konteinerius ir atliekas. Apie 
saugų naudojimą skaitykite 7 skyriuje. Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių 
medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti. Geresnis perdirbimas 
pašalinant arba sudeginant. Jei negalima perdirbti, pašalinkite pagal vietos teisės aktus 
dėl atliekų pašalinimo. Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga. Pašalinkite 
impregnuotas medžiagas pagal galiojančius reglamentuotus nurodymus  

Europos atliekų sąrašas 
(2001/573/EB, 75/442/EEB, 
91/689/EEB) 

Pašalinkite produktą ir jos tarą kaip pavojingas atliekas Šie atliekų kodai yra tik siūlymai: 
06 10 99 - kitaip neapibrėžtos atliekos Atliekų kodus turėtų priskirti vartotojas, 
pageidautina, pasitarus su atliekų šalinimo institucijomis  

 

14 SKIRSNIS 
 

Informacija apie gabenimą 

 

Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN reikalavimus: 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1 JT numeris ar ID numeris 

2067 2067 2067 2067 2067 

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas 

TRĄŠOS AMONIO 
NITRATO 
PAGRINDU  

AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER  

Ammonium nitrate 
based fertilizer  

TRĄŠOS AMONIO 
NITRATO PAGRINDU  

TRĄŠOS AMONIO 
NITRATO PAGRINDU  

Transportavimo dokumentų aprašymas 

UN 2067 TRĄŠOS 
AMONIO NITRATO 
PAGRINDU, 5.1, III, 
(E)  

UN 2067 AMMONIUM 
NITRATE BASED 
FERTILIZER, 5.1, III  
 

UN 2067 Ammonium 
nitrate based fertilizer, 
5.1, III  
 

UN 2067 TRĄŠOS 
AMONIO NITRATO 
PAGRINDU, 5.1, III  
 

UN 2067 TRĄŠOS 
AMONIO NITRATO 
PAGRINDU, 5.1, III  
 

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

     

14.4 Pakuotės grupė 

III III III III III 

14.5 Pavojus aplinkai 

Aplinkai pavojinga : 
Ne  

Aplinkai pavojinga : Ne  
Teršia vandenį : Ne  

Aplinkai pavojinga : Ne   Aplinkai pavojinga : Ne   Aplinkai pavojinga : Ne   

Papildomos informacijos nėra. 
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AMONIO NITRATAS 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Nėra duomenų. 
 
- Sausumos transportas 

Klasifikacinis kodas O2 
Specialios nuostatos 186, 306, 307  
Riboti kiekiai (ADR)  5kg 
Nekontroliuojami kiekiai (ADR)  E1 
Pakavimo instrukcijos (ADR)  P002, IBC08, LP02, R001  
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)  B3 
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)  MP 10 
Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių 
konteinerių instrukcijos (ADR)  

T1, BK1, BK2, BK3  

Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių 
konteinerių specialiosios nuostatos 
(ADR)  

TP33 

Cisternos kodas (ADR)  SGAV 
Specialiosios cisternų nuostatos (ADR)  TU3 
Transporto priemonė vežant cisternomis  AT 
Transporto kategorija (ADR)  3 
Specialios vežimo nuostatos - 
Suverstinai (ADR)  

VC1, VC2, AP6, AP7  

Specialios vežimo nuostatos - 
Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas 
(ADR)  

CV24 

Specialios vežimo nuostatos - 
Eksploatacija (ADR)  

S23 

Pavojaus identifikavimo numeris  50 
Oranžinės plokštelės  

 
Tunelio apribojimo kodas  E 
EAC kodas  1Z 
  

 
- Jūrų transportas 

Specialiosios nuostatos (IMDG)  186, 306, 307, 900, 967  
Pakavimo instrukcijos (IMDG)  P002, LP02  
IBC pakavimo instrukcija (IMDG)  IBC08  
Specialios nuostatos IBC (IMDG)  B3 
Instrukcija dėl cisternų (IMDG)  T1, BK2, BK3  
Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG)  TP33 
EmS Nr. (Ugnis)  F-H 
EmS Nr. (Nutekėjimas)  S-Q 
Pakrovimo kategorija (IMDG)  C 
Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)  SW1, SW14, SW23  
Atskyrimas (IMDG)  SG16, SG42, SG45, SG47, SG48, SG51, SG56, SG58, SG59, SG61  
Savybės ir stebėjimai (IMDG)  Kristalai, stambesnės ar smulkesnės granulės. Visiškai arba iš dalies tirpus 

vandenyje. Jei kiltų gaisras, laive, gabenančiame šias medžiagas, gali 
sukelti sprogimo riziką, ko pasėkoje gali kilti užterštumo (pvz. mazutu) arba 
izoliacijos pavojus. Gretima detonacija taip pat gali sukelti sprogimo pavojų. 
Stipriai kaitinant, suyra, išsiskiria toksiškos ir degimą skatinančios dujos. 
Draudžiama vežti AMONIO NITRATĄ, galintį savaime įkaisti ir pradėti 
skaidytis. 

 
- Oro transportas 

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir 
krovininiams orlaiviams (IATA)  

E1 

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams 
orlaiviams (IATA)  

Y546 

Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra 
ribotas, keleiviniams ir krovininiams 
orlaiviams (IATA)  

10kg 

Pakavimo instrukcija keleiviniams ir 
krovininiams orlaiviams (IATA)  

559 

Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir 
krovininiams orlaiviams (IATA)  

25kg 
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AMONIO NITRATAS 

Pakavimo instrukcija tik krovininiu 
orlaiviu (IATA)  

563 

Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu 
orlaiviu (IATA)  

100kg 

Specialiosios nuostatos (IATA)  A64, A79, A89  
ERG kodas (IATA)  5L 

 
- Vidaus vandenų transportas 

Klasifikavimo kodas (ADN)  O2 
Specialiosios nuostatos (ADN)  186, 306, 307  
Riboti kiekiai (ADN)  5kg 
Nekontroliuojami kiekiai (ADN)  E1 
Vežti leidžiama (ADN)  B 
Reikalinga įranga (ADN)  PP 
Priemonės prieš pakraunant (ADN)  LO04 
Priemonės iškraunant (ADN)  CO02, ST01  
Nuostatos dėl krovinio tvarkymo ir krovos 
darbų (ADN)  

HA09 

Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN)  0 
Papildomi reikalavimai/pastebėjimai 
(ADN)  

CO02, LO04 ir HA09 taikomi tik tada, kai ši medžiaga 
vežama palaida arba be pakuotės 

 
- Geležinkelių transportas 

Klasifikavimo kodas (RID)  O2 
Specialiosios nuostatos (RID)  186, 306, 307  
Nekontroliuojami kiekiai (RID)  E1 
Pakavimo instrukcijos (RID)  P002, IBC08, LP02, R001  
Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)  B3 
Specialios nuostatos mišriam pakavimui 
(RID)  

MP10 

Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių 
konteinerių instrukcijos (RID)  

T1, BK1, BK2, BK3  

Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių 
konteinerių specialiosios nuostatos (RID)  

TP33 

Cisternų kodai RID cisternoms (RID)  SGAV 
Specialios nuostatos RID cisternoms 
(RID)  

TU3 

Transporto kategorija (RID)  3 
Specialios vežimo nuostatos - 
Suverstinai (RID)  

VC1, VC2, AP6, AP7  

Specialios vežimo nuostatos - 
Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių 
tvarkymas (RID)  

CW24 

Skubios siuntos (RID)  CE11 
Pavojaus identifikavimo nr. (RID)  50 

 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Kodas: IBC Duomenų nėra 

 

15 SKIRSNIS 
 

Informacija apie reglamentavimą 

 

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

15.1.1 ES teisės aktai 
Šie apribojimai taikytini pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH) XVII priedą:  

58. Amonio nitratas (AN)  AMONIO NITRATAS ; amonio nitratas  

AMONIO NITRATAS nėra įtrauktas į REACH kandidatų sąrašą  
AMONIO NITRATAS nėra įtrauktas į REACH XIV priedą 

15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai  
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AMONIO NITRATAS 

Prancūzija  

No ICPE  
 

Installations classées  
Désignation de la rubrique  

Code Régime  
 

Rayon  
 

4440.text Solides comburants catégorie 1,2 ou 3.    

4440.1  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 
: 1. Supérieure ou égale à 50 t Quantité seuil bas au sens de l'article 
R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 
200 t.  
 

A 3 

4440.2  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 
: 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t Quantité seuil bas 
au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de 
l'article R. 511-10 : 200 t.  
 

D  

Vokietija  

Reguliavimo nuoroda  WGK 1, nelabai kenksmingas vandeniui (Klasifikacija pagal AwSV; ID Nr. 212)  

Sandėliavimo klasė 
Vokietijoje (LGK)  

LGK 5.1B - Oksiduojančios medžiagos  

Pavojingųjų incidentų 
potvarkis (12. BImSchV)  

Įtrauktas į 12-tą BlmSchV sąrašą (dekretas dėl apsaugos nuo išleidimų) (priedas I): 1.2.8  
Kvalifikaciniai kiekiai veiklos rūšims pagal § 1 pastraipa 1  
- Sakinys 1: 50000 kg  
- Sakinys 2: 200000 kg  

Nyderlandai  

Waterbezwaarlijkheid B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen  

SZW-lijst van 
kankerverwekkende stoffen  

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą  

SZW-lijst van mutagene 
stoffen  

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą  

NIET-limitatieve lijst van voor 
de voortplanting giftige stoffen 
– Borstvoeding  

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą  

NIET-limitatieve lijst van voor 
de voortplanting giftige stoffen 
– Vruchtbaarheid  

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą  
 

NIET-limitatieve lijst van voor 
de voortplanting giftige stoffen 
– Ontwikkeling  

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą  
 

 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas nereikalingas. 

 
 

16 SKIRSNIS 
 

Kita informacija 

 
Keitimų apibūdinimas: 
1.1. 
1.1. 
2.2. 
3.1. 
5.1 
15.1 
16 

Prekės pavadinimas  
REACH registracijos Nr.  
Atsargumo frazės (CLP)  
Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  
Gesinimo priemonės  
Nacionalinės nuostatos  
Duomenų lapui parengti naudojami pagrindinių 
duomenų šaltiniai  
 

Pakeistas 
Pridėtas 
Pakeistas 
Pakeistas 
Pakeistas 
Pakeistas 
Pakeistas  
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Santrumpos ir akronimai 
naudojami šiame saugos 
duomenų lape 

ABM = Bendras vertinimo metodas 
ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais 
ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliais. 
CLP= Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo 
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija 
IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 
LEL = apatinė sprogumo riba 
UEL = viršutinė sprogumo riba 
REACH = reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų 
BTT = prasiskverbimo laikas (didžiausia dėvėjimo trukmė) 
DNEL = išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
DMEL = išvestinė minimalaus poveikio vertė 
EC50 = vidutinė veiksminga koncentracija 
EL50 = vidutinis veiksmingas lygis 
ErC50 = EC50 augimo greičio sumažėjimo prasme 
ErL50 = EL50 augimo greičio sumažėjimo prasme 
EWC = Europos atliekų katalogas 

LC50 = mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos 

LD50 = mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė) 
LL50 = mirtingumo lygio mediana 
NA = netaikoma 
NOEL = dozė, neturinti pastebimo efekto 
NOEC = didžiausia medžiagos koncentracija, kuri ilgalaikių tyrimų metu nesukelia pastebimų 
pasekmių 
NOELR = didžiausias apkrovos greitis, kuris ilgalaikių tyrimų metu nesukelia pastebimų pasekmių 
NOAEC = didžiausia medžiagos koncentracija, kuri ilgalaikių tyrimų metu nesukelia neigiamų 
pasekmių 
NOAEL = nepastebėtas neigiamo poveikio lygis 
OEL = profesinio poveikio ribinės vertės – trumpalaikio poveikio ribinės vertės (STELs) 
PNEC = numatomos poveikio nesukeliančios koncentracijos vertė 
Kiekybinis struktūros ir aktyvumo ryšys (QSAR) 
STOT = specifinis toksiškumas konkrečiam organui 
N.O.S. = jeigu nenurodyta kitaip 
TWA = vidutinis svertinis dydis 
VOC = lakieji organiniai junginiai 

WGK = Wassergefährdungsklasse (vandens pavojingumo klasė pagal Vokietijos federalinį vandens 
tvarkymo aktą) 

Duomenų lapui parengti naudoti 

pagrindinių duomenų šaltiniai 

Pavadinimas : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER. Versija 4. Peržiūrėta : 
15/11/2018. Pramoninkas / tiekėjas : JSC Apatit, Russia.  

Patarimai dėl apmokymo  Personalo apmokymas, remiantis gerąją praktiką. Darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir 
įgalioti asmenys.  
 

Visas H ir EUH sakinių tekstas:   

Eye Irrit. 2  Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija  

Ox. Sol. 3  Oksiduojančiosios kietosios medžiagos, 3 kategorija  

H272  Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.  

H319  
 

Sukelia smarkų akių dirginimą.  
 

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais pagal Komisijos reglamentą (ES) 2015/830 
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra gauta iš šaltinių, kuriais pasitikime ir 
laikome patikimais. Tačiau čia esanti informacija yra pateikta be jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl jos teisingumo. 
Produkto laikymo, naudojimo ir šalinimo sąlygos bei metodai nėra mūsų kontroliuojami ir gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir 
kitų priežasčių mes neprisiimame ir pabrėžtinai atsisakome atsakomybės dėl nuostolių, žalos ir išlaidų, atsiradusių dėl ar 
susijusių su šio produkto naudojimu, laikymu, tvarkymu ir šalinimu. Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui. 
Jei produktas naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šio SDL informacija gali netikti. 

 
SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA 

 


