
 

AMONIJA 
NITRĀTS Pārskatīšanas Nr. 4.1 

Aizvieto: 4.0 

Izdošanas datums: 16/11/2017 

DROŠĪBAS DATU LAPA 
Atbilst regulai (ES) Nr. 1907/2006 un tās grozījumiem 

` 
 

1 IEDAĻA 
 

Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 

 
1.1 Produkta identifikators  

Produkta forma Viela. 

Tirdzniecības nosaukums AMONIJA NITRĀTS 

Vielas nosaukums: amonija nitrāts 

EK Nr. 229-347-8 

CAS Nr. 6484-52-2 

REACH reģistrācijas Nr. 01-2119490981-27-0038 

Produktu grupa Tirdzniecības produkts. 

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

1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi 

Galvenā lietošanas veida 
kategorija 

Lietošana rūpniecībā,Profesionālie lietojumi 

Vielas/maisījuma lietošanas 
veids 

Iedarbības scenāriji 

1.2.2. Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot 

Dati nav pieejami 

 

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

Ražotājs JSC Apatit 
Severnoye Shosse 75 
162622 Cheropovets, Vologdos apskr., Rusija 
Tel. +7 (8202)5933-09 
Faks. +7 (8202)5550-34 

cherepovets@phosagro.ru 

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

e-pasts: phosint@virtualoffice8.com 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Valsts Oficiālā padomdevēja iestāde Adrese Tālruņa numurs ārkārtas situācijām 

Latvija Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās 
un zāļu informācijas centrs 

Hipokrāta 2 1038 Rīga +371 67 04 24 73 
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AMONIJA NITRĀTS 

 

2 IEDAĻA 
 

Bīstamības apzināšana 

 

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 

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

Ox. Sol. 3 H272 

Eye Irrit. 2 H319 

Bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu 

2.2 Marķējuma elementi 

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

Bīstamības piktogrammas 

 
      GHS03              GHS07 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējumi (CLP)  
Drošības prasību apzīmējums 
(CLP)  

 

H272 - Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem 
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.  
P220 - Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem.  
P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.  
P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. 
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  
P370+P378 - Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdeni  

2.3 Citi apdraudējumi 

Citi apdraudējumi: PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti : Testu nav nepieciešams veikt, jo viela ir 
neorganiska.  

 

3 IEDAĻA 
 

Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

 

3.1. Vielas:  

Vielas nosaukums: 

CAS-Nr. : 

EK-Nr. : 
 

AMONIJA NITRĀTS 

6484-52-2 

229-347-8  
 

 

Vielas nosaukums Produkta identifikators % 
Klasifikācija saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Amonija nitrāts (CAS Nr) 6484-52-2 
(EK Nr) 229-347-8 
(Indekss Nr.) - 
(REACH Nr) 01-2119490981-27-
0038 

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

H frāžu pilns teksts: skat. 16. iedaļu 

3.2. Maisījumi:  

Nav piemērojams.  
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AMONIJA NITRĀTS 

4 IEDAĻA 
 

Pirmās palīdzības pasākumi 

 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Papildus ieteikumi: Pirmās palīdzības sniedzēji: Pievērsiet uzmanību sevis aizsardzībai!. Par izmantojamo 
individuālo aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. Neko nedot caur muti, ja cietušais ir bez 
samaņas. Šaubu gadījumā vai arī ja simptomi saglabājas, vienmēr konsultēties ar ārstu. 
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu. Simptomātiskā ārstēšana. 

Ieelpošana: Izvest cietušo svaigā gaisā, siltumā, un ļaut atpūsties. Dot skābekli vai izdarīt mākslīgo 
elpināšanu, ja nepieciešams. Lūdziet palīdzību mediķiem. 

Kontakts ar ādu: Pēc saskarsmes ar ādu nekavējoties novilkt visas aptraipītās drēbes un nomazgāt ādu 
ar ziepēm lielā ūdens daudzumā. Griezties pie mediķa, ja kairinājums attīstās un 
nepāriet.  

Kontakts ar acīm: Nekavējoties ilgstoši skalot acis ar ūdeni, turot plakstiņus vaļā (vismaz 15 minūtes). 
Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Griezties 
pie mediķa, ja kairinājums attīstās un nepāriet. 

Norīšana: Kārtīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu bez ārsta ieteikuma. Ja pie 
samaņas, cietušajam dot dzert lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi neizzūd, sazināties 
ar ārstu.  

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti 

Ieelpošana: Nav zināma sensibilizācijas iedarbība (OECD 429). Ja ir pakļautība augstai putekļu 
koncentrācijai: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt elpošanas ceļu 
kairinājumu. 

Kontakts ar ādu: Nav kairinošs ādai (OECD 404). Nav zināma sensibilizācijas iedarbība (OECD 429). 

Kontakts ar acīm: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. (OECD 405). 

Norīšana: Informācija nav pieejama. 

 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Nav piemērojams  

 

5 IEDAĻA 
 

Ugunsdzēsības pasākumi 

 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi Ūdens strūkla. Apsmidzināt ar lielu daudzumu ūdens. Lietot ugunsgrēka dzēšanai 
piemērotus ugunsdzēsības līdzekļus. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Oglekļa dioksīds (CO2). sausais ķīmiskais pulveris. Putas. 

 

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Īpaši riski Var veidot sprādzienbīstamu putekļu-gaisa maisījumu. (+ Organiskās vielas). Izvairīties 
no saskares ar uzliesmojošām vielām. Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.  

Bīstami noārdīšanās produkti 
ugunsgrēka gadījumā 

Uzkarsēts līdz sadalīšanās temperatūrai, izdala toksiskus izgarojumus. Slāpekļa oksīds 
(NOx). Amonjaks. Amīni. 

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Ugunsdrošības pasākumi  Evakuēt zonu. Atdzesēt iedarbībai pakļautos konteinerus ar ūdens strūklu vai miglu. Satur 
dzēšanas šķidrumu tvertnē. Izvairīties no ugunsdzēšanā izmantotā ūdens novadīšanas 
apkārtējā vidē. Nostāties pret vēju.  

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu 
laikā 

Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. Lietot piemērotu autonomo respiratoru un 
aizsargapģērbu (skatīt 8. iedaļu). 
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AMONIJA NITRĀTS 

Cita informācija Nepieļaut ugunsdzēšanai izmantotā ūdens nokļūšanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 
Iznīcināt atkritumus saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem. 

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, kuras nav apmācītas 
ārkārtas situācijām 

Evakuēt nevajadzīgo personālu. Nostāties pret vēju. Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju. Lietot 
ieteiktos individuālos aizsardzības līdzekļus. Par izmantojamo individuālo 
aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. Nepieļaut kontaktu ar ādu, acīm vai drēbēm. Izvairīties 
no putekļu veidošanās. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Sargāt no aizdegšanās avotiem 
– Nesmēķēt. 

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:  

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Nodrošināt apmācību un gatavību ārkārtas dekontaminācijas un iznīcināšanas procedūru 
veikšanai. Par izmantojamo individuālo aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. 

6.2 Vides drošības pasākumi 

Nepieļaut nokļūšanu virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Ziņot varas iestādēm, ja produkts nokļuvis kanalizācijā vai atklātās 
ūdenskrātuvēs. 

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Tīrīšanas procedūra Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā. Aizsprostojiet cietvielas noplūdi. Savākt 
mehāniski (saslaucīt vai savākt ar lāpstu) un ievietot atbilstīgā tvertnē iznīcināšanai. Liels 
daudzums: ievietot cietas vielas aizveramos konteineros. Šis produkts un tā konteiners 
jāiznīcina drošā veidā saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Pēc tīrīšanas produkta 
atlikumus noskalot ar ūdeni. 

6.4 Atsauce uz citām iedaļām 

Par izmantojamo individuālo aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. Par atkritumu iznīcināšanu pēc tīrīšanas skatīt 13. iedaļu. 

 

7 IEDAĻA 
 

Apiešanās un glabāšana 

 

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi 

Piesardzība drošai lietošanai  Nodrošināt labu telpas vēdināšanu vai punktveida nosūci. Izmantot personisko 
aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Par izmantojamo individuālo aizsargaprīkojumu 
skatīt 8. iedaļu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. 
Nepieļaut kontaktu ar ādu, acīm vai drēbēm. Nekādā gadījumā nemaisīt ar Nesaderīgi 
materiāli, Informācijai par nesaderīgām vielām skatiet 10. nodaļu. Nodrošiniet maksimālu 
sarukšanu, labi pārraugot procesu (temperatūra, oncentrācija, pH, laiks). Izvairīties no 
izplatīšanas apkārtējā vidē. Sargāt no aizdegšanās avotiem – Nesmēķēt. 

Higiēnas pasākumi Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Uzturēt labu rūpniecisko higiēnu. Pirms ēšanas, 
dzeršanas un smēķēšanas, kā arī beidzot darbu, nomazgāt rokas un citas atsegtās vietas 
ar saudzējošām ziepēm un ūdeni. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Novilkt piesārņoto apģērbu. Nošķirt darba 
apģērbu no ielas apģērba. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāšanas noteikumi Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Turiet iepakojumu sausu un stingri noslēgtu, 
lai izvairītos no piesārņošanas un mitruma uzsūkšanas. Sargāt no tiešas saules staru 
iedarbības. Tvertni stingri noslēgt. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, 
atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neglabāt blakus vai kopā ar 
jebkuriem nesavietojamiem materiāliem, uzskaitītiem sadaļā 10. Turēt tikai oriģinālā 
iepakojumā. Uzglabāšanas klase (LGK) : 5.1 C. 

Iepakojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds (304). Sintētisks materiāls. (polietelēns. Polipropilēns). Nepiemērots 
materiāls: Cinks. varš. 
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7.3 Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i) 

Dati nav pieejami.  

 

8 IEDAĻA 
 

Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība 

 

8.1 Kontroles parametri 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

Čehijas Republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³)  10  mg/m³ (dust) 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū) 

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls 21,3 mg/kg ķermeņa svara/dienā 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls 37,6 mg/m³ 

PNEC (Ūdens) 

PNEC ūdens vidē (saldūdens) 0,45 mg/l 

PNEC ūdens vidē (jūras ūdens) 0,045 mg/l 

PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī) 4,5 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 18 mg/l 

Papildus informācija Koncentrācijas mērījumi gaisā. Personīga pārraudzība 

8.2 Ekspozīcijas kontrole 

 
 
 
 
 

Tehnisks(-i) pasākums(-i) Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju. Organizatoriskie pasākumi, lai novērstu/ierobežotu 
noplūdi, dispersiju un pakļaušanu iedarbībai. Informāciju par drošu lietošanu skatīt 7. 
sadaļā . Darboties ar vielu slēgtā sistēmā. Vietās, kurās pastāv iedarbības risks, jāierīko 
avārijas dušas. Nodrošināt ventilāciju vietās, kur notiek emisijas. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi Aizsarglīdzekļu veids ir jāizvēlas atkarībā no koncentrācijas un no bīstamās vielas 
daudzuma konkrētajā darba vietā. 

Roku aizsardzība: ķimikālijām noturīgus cimdus (pārbaudītus atbilstoši EN 374). Pret ķimikālijām noturīgus 
aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un darba 
vietas specifikai. Speciālu cimdu izvēlei specifiskam lietošanas veidam un lietošanas 
laikam darba zonā jāņem vērā arī citi darba vietas faktori, tādi kā (bet neierobežojoties 
ar): citas iespējami lietojamas ķimikālijas, fiziskās prasības (aizsardzība pret 
sagriešanu/saduršanu, termiskā aizsardzība) un cimdu piegādātāja 
instrukcijas/specifikācijas. 

Acu aizsardzība: Lietot piemērotu acu aizsardzību (EN166): Drošības brilles ar sānu aizsargekrāniem. 
sejas aizsargus 

Ķermeņa aizsardzība: Lai novērstu iedarbību uz ādu, lietot piemērotu aizsargapģērbu. (Lietot ķīmiski izturīgu 
aizsargapģērbu) 

Respirators Nav nepieciešamas normāliem lietošanas apstākļiem. Nepietiekamas ventilācijas 
gadījumā izmantot piemērotu elpošanas aizsargaprīkojumu. pilna sejas maska (DIN EN 
136). Pusmaska (EN 140). Filtra veids P (EN143) 

Aizsardzība pret termāliem 
apdraudējumiem: 

Nav nepieciešamas normāliem lietošanas apstākļiem. Izmantot speciālu aprīkojumu. 

Ekspozīcijas vidē ierobežošana un 
pārraudzīšana 

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Iznīcināt atkritumus atbilstoši vides 
likumdošanas prasībām. 
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9 IEDAĻA 
 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Fizikālais stāvoklis Izturīgums 

Izskats: granulas. 

Krāsa: dati nav pieejami. 

Smarža: Bez smaržas.  

Smaržas slieksnis: Nav piemērojams.  

pH (5% šķīdumam) 4,5 – 7 (100g/l @ 20°C) 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums 
(butilacetāts = 1): 

Informācija nav pieejama 

Kušanas temperatūra/ sasalšanas 
temperatūra: 

169,6 – 169,7 °C Konstantes vērtība 

Sasalšanas temperatūra: Informācija nav pieejama 

Viršanas punkts:  Sadalīšanās pirms vārīšanās 

Uzliesmošanas temperatūra: Nav piemērojams.  

Pašaizdegšanās temperatūra: Nav piemērojams.  

Noārdīšanās temperatūra > 210 °C 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāzes): Nav uzliesmojošs.  

Tvaika spiediens: Nenozīmīgs. 

Tvaika blīvums: Nenozīmīgs. 

Relatīvais blīvums: (@ 20°C) 1,72 Konstantes vērtība 

Sadalīšanās koeficients (n-
oktanols/ūdens) 

Nav piemērojams.  

Šķīdība: Ūdens: (@ 20°C) > 100 g/l Konstantes vērtība 

Kinemātiskā viskozitāte: Nav piemērojams.  

Dinamiskā viskozitāte: Nav piemērojams. 

Sprādzienbīstamās īpašības: Nav spādzienbīstams. 

Oksidēšanās īpašības: Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. 

Eksplozivitātes zemākās robežas Nav viegli uzliesmojošs. 
LEL Nav piemērojams 
UEL Nav piemērojams 

9.2 Cita informācija  

Cita informācija: Informācija nav pieejama.  

 

10 IEDAĻA 
 

Stabilitāte un reaģētspēja 

 

10.1 Reaģētspēja 

Atsauce uz citām iedaļām 10.4 & 10.5. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

Stabils normālos apstākļos. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas. Uzkarsēts līdz sadalīšanās temperatūrai, izdala bīstamus 
izgarojumu tvaikus. 
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10.4 Nepieļaujami apstākļi 

Sargāt no karstuma. Informāciju par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā. 

10.5 Nesaderīgi materiāli 

Degoši materiāli. reducējošas vielas. (Stipras skābes un stipras bāzes. Metāla pulveri. Hromāts. Hlorāti, . Cinks, . varš, . Vara 
sakausējumi, ...). Informāciju par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā. 

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Paredzētajā lietošanas veidā nesadalās. Atsauce uz citām iedaļām 5.2 & 10.3. 

 

11 IEDAĻA 
 

Toksikoloģiskā informācija 

 

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

Akūts toksiskums Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem) 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

LD50/orāli/žurka  
LC50/ieelpojot/4h/žurka 

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

Kodīgs/kairinošs ādai Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem) pH: 
4,5 – 7 (100g/l @ 20°C) 

Nopietns acu bojājums/kairinājums Izraisa nopietnu acu kairinājumu. pH: 4,5 – 7 (100g/l @ 20°C) 

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.) 

Cita informācija Simptomi saistībā ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām. Lai iegūtu 
informāciju, skatīt 4. iedaļu. 

 

12 IEDAĻA 
 

Ekoloģiskā informācija 

 

12.1 Toksicitāte  

Ekotoksiskās īpašības:  Saskaņā ar "videi kaitīgi" klasifikācijas un marķēšanas kritērijiem viela/ produkts 
nav marķējams kā videi bīstams. 

AMONIJA NITRĀTS (6484-52-2) 

LC50 zivis 1 
EC50, vēžveidīgajiem, 1 
EC50 72 val. dumbliai 1 

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) 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

LC50, zivīm, 1 5657 mg/l (Oncorhynchus kisutch) 
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12.2 Noturība un noārdāmība 

AMONIJA NITRĀTS (6484-52-2) 

Noturība un noārdāmība Abiotiskā noārdīšanās : Hidrolīze ūdenī : Nav piemērojams, 
neorganiski savienojumi. Biotiskā noārdīšanās : Bionoārdīšanās 
noteikšanas metodes nav izmantojamas neorganiskajām vielām. 

 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls   

AMONIJA NITRĀTS (6484-52-2) 

Sadalīšanās koeficients (n-
oktanols/ūdens) 

Nav piemērojams 

Bioakumulācijas potenciāls Zems potenciāls. 

Amonija nitrāts (6484-52-2) 

BKK zivīs, 1 (Bioakumulācija nav sagaidāma). 

Sadalīšanās koeficients (n-
oktanols/ūdens) 

-3,1 (at 25 °C) 

 

12.4 Mobilitāte augsnē 

AMONIJA NITRĀTS (6484-52-2) 

Mobilitāte augsnē Nav piemērojams 

Ekoloģija — augsne Zems potenciāls (BCF). 

 

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

AMONIJA NITRĀTS (6484-52-2) AMONIJA 

NITRĀTS 

(6484-52-

2) 

PBT vielu noteikšanas kritēriju 
rezultāti 

Testu nav nepieciešams veikt, jo viela ir neorganiska. 

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Informācija nav pieejama. 

 

13 IEDAĻA 
 

Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu  

 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Rekomendācijas 
produkta/iepakojuma apglabāšanai 

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Iznīcināt tukšus traukus un atkritumus drošā 
veidā. Informāciju par drošu lietošanu skatīt 7. sadaļā. Informācija par 
rekuperāciju/pārstrādi saņemama pie ražotāja/piegādātāja. Pārstrāde ir ieteicamāka par 
iznīcināšanu vai sadedzināšanu. Ja nav iespējams pārstrādāt, iznīcināt saskaņā ar 
vietējiem noteikumiem par atkritumu apglabāšanu. Ar kontaminētajiem iepakojumiem 
jārīkojas tāpat kā ar vielām. Likvidēt piesārņotos materiālus saskaņā ar spēkā esošajām 
normatīvajām prasībām. 

Eiropas Atkritumu katalogs 
(2001/573/EC, 75/442/EEC, 
91/689/EEC) 

Iznīcināt produktu un tā trauku kā bīstamus atkritumus Sekojošie atkritumu kodi ir tikai 
ieteikumi: 06 10 99 - atkritumi, kas nav minēti citur Atkritumu kodi jāpiešķir lietotājam, 
vēlams tos pārrunāt ar atkritumu likvidēšanas iestādēm 

 

14 IEDAĻA 
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Informācija par transportēšanu 

 

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1 ANO numurs vai ID numurs 

2067  2067  2067  2067  2067  

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums 

AMONIJA NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI 

AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER 

Ammonium nitrate-based 
fertilizer 

AMONIJA NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI 

AMONIJA NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI 

Pārvadāšanas dokumenta apraksts 

UN 2067 AMONIJA 
NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI, 5.1, 
III, (E) 

UN 2067 AMMONIUM 
NITRATE BASED 
FERTILIZER, 5.1, III 

UN 2067 Ammonium 
nitrate based fertilizer, 
5.1, III 

UN 2067 AMONIJA 
NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI, 5.1, III 

UN 2067 AMONIJA 
NITRĀTA 
MINERĀLMĒSLI, 5.1, III 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) 

     

14.4 Iepakojuma grupa 

III III III III III 

14.5 Vides apdraudējumi 

Bīstams videi : Nav Bīstams videi : Nav 
Jūras piesārņotājs : Nav 

Bīstams videi : Nav Bīstams videi : Nav Bīstams videi : Nav 

Papildus informācija nav pieejama. 

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Informācija nav pieejama 

- Sauszemes transports  

Klasifikācijas kods (ADR) O2  

Ipašie noteikumi 186, 306, 307 

Ierobežotie daudzumi (ADR) 5kg 

Atbrīvotie daudzumi (ADR) E1 

Iepakošanas instrukcijas (ADR)  P002, IBC08, LP02, R001 

Ipašie iepakošanas noteikumi (ADR) B3 

Jauktās iepakošanas noteikumi (ADR) MP10 

Portatīvo cisternu un beztaras T1, BK1, BK2, BK3 

Portatīvo cisternu un beztaras 
pārvadājumu konteineru īpašie noteikumi 
(ADR) 

TP33 

Cisternu kods (ADR) SGAV 

Īpaši noteikumi par cisternu (ADR) TU3 

Transportlīdzeklis cisternu pārvadāšanai AT 
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Transporta kategorija (ADR) 3 

Īpaši pārvadāšanas noteikumi – 
Beztaras pārvadājums (ADR) 

VC1, VC2, AP6, AP7 

Īpaši pārvadāšanas noteikumi – 
Iekraušana, izkraušana un kraušanas 
darbības (ADR) 

CV24 

Īpaši pārvadāšanas noteikumi – 
Darbības (ADR) 

S23 

Bīstamības identifikācijas numurs 50 

Oranžās plāksnes 

 

Tuneļa ierobežojuma kods E 

EAC kods 1Z 

- Jūras transports  

Ipašie noteikumi (IMDG) 186, 306, 307, 900, 967 

Iepakošanas instrukcijas (IMDG) P002, LP02 

Iepakošanas instrukcijas IBC 
izmantošanai (IMDG) 

IBC08 

GRV īpaši noteikumi (IMDG) B3 

Cisternu instrukcijas (IMDG) T1, BK2, BK3 

Īpaši noteikumi par cisternu izmantošanu 
(IMDG) 

TP33 

EmS Nr. (Uguns) F-H 

EmS Nr. (Izšļakstīšanās) S-Q 

Iekraušanas klase (IMDG) C 

Uzglabāšana un apstrāde (IMDG) SW1, SW14, SW23 

Segregācija (IMDG) SG16, SG42, SG45, SG47, SG48, SG51, SG56, SG58, SG59, SG61 

Īpašības un novērojumi (IMDG) Crystals, granules or prills. Wholly or partly soluble in water. Supporters of combustion. A 
major fire aboard a ship carrying these substances may involve a risk of explosion in the 
event of contamination (e.g. by fuel oil) or strong confinement. An adjacent detonation may 
also involve a risk of explosion. If heated strongly, decompose, giving off toxic gases and 
gases which support combustion. Transport of AMMONIUM NITRATE liable to self-heating 
sufficient to initiate decomposition is prohibited. 

- Gaisa transports  

Izņēmuma daudzums pasažieru un 
kravas lidmašīnās (IATA) 

E1 

Ierobežotie daudzumi pasažieru un 
kravas lidmašīnās (IATA) 

Y546 

Maksimālais neto daudzums 
Ierobežotajiem daudzumiem pasažieru 
un kravas lidmašīnās (IATA) 

10kg 

Iepakošanas instrukcijas pasažieru un 
kravas lidmašīnās (IATA) 

559 

Maksimālais neto daudzums pasažieru 
un kravas lidmašīnās (IATA) 

25kg 

Iepakošanas instrukcija – tikai 
Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
(IATA) 

563 

Maksimālais neto daudzums – tikai 
Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
(IATA) 

100kg 

Ipašie noteikumi (IATA) A64, A79, A89 

ERG kods (IATA) 5L 

- Iekšzemes ūdeņu transports  
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Klasifikācijas kods (ADN) O2 

Ipašie noteikumi (ADN) 186, 306, 307 

Ierobežotie daudzumi (ADN) 5 kg 

Lerobežoti daudzumi (ADN) E1 

Atļauti pārvadājumi (ADN) B 

Nepieciešamais ekipējums (ADN) PP 

Izmēri pirms iekraušanas (ADN) LO04 

Izmēri pēc izkraušanas (ADN) CO02, ST01 

Kravu iekraušanas un pārvietošanas 
noteikumi (ADN) 

HA09 

Zilo konusu/gaismu skaits (ADN) 0 

Papildu prasības/Piezīmes (ADN) CO02, LO04 un HA09 piemēro tikai tad, ja šo vielu pārvadā bez taras vai bez iepakojuma 

- Dzelzceļa transports  

Klasifikācijas kods (RID) O2 

Ipašie noteikumi (RID) 186, 306, 307 

Lerobežoti daudzumi (RID) E1 

Iepakošanas instrukcijas (RID) P002, IBC08, LP02, R001 

Ipašie iepakošanas noteikumi (RID) B3 

Jauktas iepakošanas īpašie noteikumi 
(RID) 

MP10 

Instrukcijas par portatīvo cisternu un 
beztaras pārvadājumu konteineru 
izmantošanu (RID) 

T1, BK1, BK2, BK3 

Īpaši noteikumi par portatīvo cisternu un 
beztaras pārvadājumu konteineru 
izmantošanu (RID) 

TP33 

Cisternu kodi RID cisternām (RID) SGAV 

Īpaši noteikumi par RID cisternām (RID) TU3 

Transporta kategorija (RID) 3 

Īpaši noteikumi par kravu pārvadāšanu – 
Beztaras pārvadājumi (RID) 

VC1, VC2, AP6, AP7 

Īpaši noteikumi par kravu pārvadāšanu – 
Iekraušana, izkraušana un pārvietošana 
(RID) 

CW24 

Eksprespasts (RID) CE11 

Apdraudējuma identifikācijas Nr. (RID) 50 

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam  

Kods: IBC  Nav pieejami dati. 
 

 

15 IEDAĻA 
 

Informācija par regulējumu 

 

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

15.1.1. ES tiesību normas 

Tiek piemēroti šādi ierobežojumi saskaņā ar REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 pielikumu XVII: 

58. Amonija nitrāts (AN) AMONIJA NITRĀTS ; amonija nitrāts 

AMONIJA NITRĀTS nav REACH kandidātvielu sarakstā 
AMONIJA NITRĀTS Nav minēta REACH XIV pielikuma sarakstā 
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15.1.2. Nacionālie noteikumi 

Francija 

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  

Vācija 

Regulatīvā atsauce WGK 1, nedaudz kaitīgs ūdenim (Klasifikācija saskaņā ar AwSV; ID Nr. 212) 

Vācu uzglabāšanas klase (LGK) LGK 5.1B - Oksidējošas vielas 

Bīstamu negadījumu rīkojums (12. 
BImSchV) 

Iekļautas 12. BImSchV (Dekrētā par aizsardzību pret emisijām) (I pielikums): 1.2.8 
Maksimālais daudzums nozarēm saskaņā ar 1. panta pirmo daļu 
- Frāze 1: 50000 kg 
- Frāze 2: 200000 kg 

Nīderlande 

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

SZW-lijst van kankerverwekkende 
stoffen 

Viela nav iekļauta sarakstā 

SZW-lijst van mutagene stoffen Viela nav iekļauta sarakstā 

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

Viela nav iekļauta sarakstā 

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

Viela nav iekļauta sarakstā 

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

Viela nav iekļauta sarakstā 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums 

 

16 IEDAĻA 
 

Cita informācija 

 
Norādījumi par grozījumiem: 

 

1.1 Tirdzniecības nosaukums Grozīts 

1.1 REACH reģistrācijas numurs Pievienots 

2.2 Drošības prasību apzīmējums (CLP) Grozīts 

3.1 Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Grozīts 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Grozīts 

15.1 Nacionālie noteikumi Grozīts 

16 Pamatdatu avoti, kas izmantoti datu lapas aizpildīšanā Grozīts 

 
 

Saīsinājumi un akronīmi:  
 

ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (vispārīga izvērtēšanas metodoloģija) 
ADN = bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem 
ADR = Eiropas līgums par starptautiskiem bīstamu autokravu pārvadājumiem 
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CLP = klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regula saskaņā ar 1272/2008/EK 
IATA = Starptautiskā Gaisa transporta asociācija 
IMDG = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 
LEL = apakšējā eksplozijas robežvērtība 
UEL = augšējā eksplozijas robežvērtība 
REACH = ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana 
BTT = Iesūkšanās laiks (maksimālais valkāšanas laiks) 
DMEL = Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis 
DNEL = Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis 
EC50 = vidējā efektīvā koncentrācija 
EL50 = Median effective level 
ErC50 = EC50 attīstības ātruma samazinājuma ziņā 
ErL50 = EL50 attīstības ātruma samazinājuma ziņā 
EWC = Eiropas Atkritumu katalogs 
LC50 = letālā koncentrācija 50 % testa populācijas 
LD50 = letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva) 
LL50 = Vidējā letālā deva 
NA = Nav piemērojams 
NOEC = nenovērojamās ietekmes koncentrācija 
NOEL: nenovērojamās ietekmes līmenis 
NOELR = nenovērojamās ietekmes slodzes lielums 
NOAEC = nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija 
NOAEL = Nenovērotās nelabvēlīgās ietekmes līmeni) 
N.O.S. = Not Otherwise Specified 
OEL = Arodekspozīcijas robežvērtības - īstermiņa ekspozīcijas robežvērtības (STELs) 
PNEC = Paredzētā beziedarbības koncentrācija 
Kvantitatīvā struktūras un aktivitātes attiecība (QSAR) 
STOT = Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu 
TWA = vidējais svērtais periods 
VOC = Gaistoši organiskie savienojumi 
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water 
Management Act) 

Pamatdatu avoti, kas izmantoti datu 
lapas aizpildīšanā 

Nosaukums : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER. Versija 4. 
Pārskatīšanasdatums : 15/11/2018. Ražotājs/piegādātājs : JSC Apatit, Russia. 

Apmācības instrukcijas Darbinieku apmācība par paraugpraksi. Darbības jāveic tikai kvalificētam un pilnvarotam 
personālam. 

 
H un EUH frāžu pilns teksts: 

Eye Irrit. 2 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. kategorija 

Ox. Sol. 3 Oksidējošas cietas vielas, 3. kategorija 

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. 

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  

 
 

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830  

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Marķējums 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 

 


