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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 Maisījums 

Tirdzniecības nosaukums NP(S) 20:20(14), NP(S) 16:20(12), NP(S) 19:38(7), NP(S) 18:37(6), NP(S) 14:34(8) 

 

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

Galvenās lietotāja grupas Patērētāji 

Lietošanas veidi: Minerālmēsli 

 

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

Ražotājs JSC Apatit 
Severnoye Shosse Str. 75 
162622 Cheropovets, Vologda Region 
Krievija  
Tālrunis: +7 (8202)5933-09 
Fakss: +7 (8202)5550-34 
E-pasts: cherepovets@phosagro.ru 
JSC Apatit filiāle Balakovo 
Proezd Chimikov, Building 1  
413810, Balakovo, Saratov Region, 
Balakovski district, village Bikov Otrog, Krievija 
Tālrunis:  +7(8453) 62-48-72,  
E-pasts: BfApatit@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 

 
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 

Ražotāja norādītie ārkārtas telefona numuri, e-pasts, kontaktpersona: 

Valsts Oficiālā padomdevēja iestāde Adrese Tālruņa numurs ārkārtas situācijām 

Īrija Īrijas Saindēšanās informācijas centrs Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (publiskks, 8am - 
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Amonija sulfāts 
(National Poisons Information Centre, 

Beaumont Hospital) 

Beaumont Road 

9 Dublin 

10pm, 7/7) 

+353 01 809 2566 (profesionāļiem, 
24/7) 

Apvienotā 
karaliste 

Nacionālais saindēšanās informācijas 
dienests (National Poisons Information 
Service (Newcastle Centre), 

Regional Drugs and Therapeutics Centre, 
Wolfson Unit) 

Claremont Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE1 4LP Newcastle 

0844 892 0111 (Tikai Apvienotā 
Karalistē, 24/7, tikai medicīnas 
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 novērtēšanas rezultāti. Maisījumā esošās vielas neatbilst PBT / vPvB 
kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu. 

 

3 IEDAĻA 
 

Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

 

3.1. Vielas:  

Nav piemērojams. 
 

 
 

 

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

3.2. Maisījumi:  

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 

23 - 64 Nav klasificēts. 

Diamonija hidrogēnortofosfāts 
(Diamonija fosfāts) 

(CAS Nr.) 7783-28-0 

(EK Nr.) 231-987-8 

5 - 55 Nav klasificēts. 

Amonija dihidrogēnortofosfāts 
(Mono amonija fosfāts) 

(CAS Nr.) 7722-76-1 

(EC Nr.) 231-764-5 

(EK Indekss) - 

8 - 51 Nav klasificēts. 

 

4 IEDAĻA 
 

Pirmās palīdzības pasākumi 

 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Papildus ieteikumi: Pirmās palīdzības sniedzējiem: pievērsiet uzmanību paša drošībai! Informāciju par 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu skatīt 8. iedaļā. Nekad nedodiet neko mutē 
cilvēkam, kas ir bezsamaņā. Šaubu vai pastāvīgu simptomu gadījumā vienmēr 
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Amonija sulfāts 
konsultējieties ar ārstu. Parādiet produkta drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. 

Ārstēt simptomātiski. 

Ieelpošana: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un elpošanai ērtu pozīciju. Ja nepieciešams, dodiet 
skābekli vai nodrošiniet mākslīgo elpināšanu. Ja rodas šaubas vai parādās simptomi, 
meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Kontakts ar ādu: Novelciet piesārņoto apģērbu. Maigi nomazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens 
un ziepēm. Ja rodas šaubas vai parādās simptomi, meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Kontakts ar acīm: Nekavējoties skalojiet acis acu skalošanas ierīcē vai izskalojiet ar tīru ūdeni. Izņemiet 
kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja rodas šaubas vai 
parādās simptomi, meklējiet medicīnisku palīdzību. 

Norīšana: Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu bez ārsta ieteikuma. Nekavējoties 
meklējiet medicīnisku palīdzību. 

  

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti 

Ieelpošana: Putekļu ieelpošana var izraisīt elpas trūkumu, krūšu kurvja sasprindzinājumu, kakla 
iekaisumu un klepu. 

Kontakts ar ādu: Nav paredzama nevēlama iedarbība. 

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

Norīšana: Norīšanas simptomi ir miegainība, nespēks, galvassāpes, reibonis, slikta dūša, 
vemšana. Sāpes vēderā. Caureja. 

 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Simptomi var būt novēloti. Aspirācija var izraisīt plaušu tūsku un pneimonītu. Ievērojiet profilaktiskus pasākumus pret plaušu 
tūsku. Sadalīšanās produktu ieelpošanas gadījumā: Kairinošs un kodīgs efekts -elpošanas sistēmas. (amonjaks). 

 

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. 

Bīstami sadalīšanās produkti:  Karsējot līdz sadalīšanās procesam, izdalās toksiski izgarojumi (> 155 °C). Slāpekļa 
oksīdi (NOx). Amonjaks. Sēra oksīdi. 

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

 Norādījumi uguns dzēšanai Evakuējiet teritoriju. Ugunij pakļauto konteineru dzesēšanai izmantojiet ūdens aerosolu vai miglu. 
Ierobežojot, savāciet uguns dzēšanā izmantoto šķidrumu. Nepieļaujiet uguns dzēšanai izmantotā 

ūdens nonākšanu vidē. 

Aizsardzības pasākumi uguns 
dzēšanas laikā 

Neveiciet dzēšanas pasākumus bez piemērota aizsargaprīkojuma. Lietojiet autonomos elpošanas 
aparātus. 

Cita informācija Nepieļaujiet dzēšanā izmantotā ūdens noplūdi kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs. Likvidējiet 
dzēšanā izmantotos ūdeņus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
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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 personālu. Turieties pret vēju. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietojiet 
ieteicamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Informāciju par individuāliem aizsardzības 
līdzekļiem: skatīt 8. iedaļā. Neieelpojiet putekļus. Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un 
apģērbu. 

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:  

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Nodrošiniet procedūras un apmācības piesārņotās teritorijas attīrīšanai un savāktā 
materiāla likvidācijai. Informāciju par individuāliem 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: Apturiet noplūdi, ja tas ir droši. Norobežojiet cietās vielas noplūdi. Savāciet mehāniski 
(savāciet saslaukot ar slotu vai savācot ar liekšķeri). Savāciet slēgtās un atbilstošās 
tvertnēs un nododiet atkritumu apsaimniekotājam. Lielas noplūdes: noplūdušo cieto vielo 
savakt ar liekšķeri slēgtos konteineros. Šis materiāls un tā konteiners jāiznīcina drošā veidā 
un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. 

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. Pēc nepieciešamības izmantojiet individuālos aizsardzības 
līdzekļus. Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā. 
Neieelpojiet putekļus. Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Veiciet visus 
piesardzības pasākumus, lai izvairītos no sajaukšanās ar nesaderīgiem materiāliem. Skatiet 
10. iedaļu par nesaderīgiem materiāliem. Lai izvairītos no pārāk liela daudzuma atkritumu 
rašanās, nodrošiniet pienācīgu procesu kontroli (temperatūras, koncentrācijas, pH, laika). 
Izvairieties no nokļūšanas vidē. 

Ieteikumi vispārīgai darba higiēnai: Ievērojiet labu rūpniecisko higiēnu. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas un aizejot no 
darba, nomazgājiet rokas un citas produktam pakļautās vietas ar maigām ziepēm un ūdeni. 
Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Sargiet no saskares ar pārtiku, 
dzērieniem un dzīvnieku barību. Novelciet piesārņoto apģērbu. Turiet atsevišķi darba 
apģērbu no pilsētas apģērba. Mazgājiet atsevišķi. Pirms atkārtotas izmantošanas 
izmazgājiet piesārņoto apģērbu. 

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāšana: Uzglabājiet sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Sargājiet no mitruma. Neuzglabājiet blakus 
vai kopā ar kādu no nesaderīgajiem materiāliem, kas uzskaitīti 10. sadaļā. Uzglabājot, 
novērst augsnes un ūdens piesārņošanu noplūdes gadījumā. 

Iepakojuma materiāls: plastmasas (PP, PE). Uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. 

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

Informācija nav pieejama. 
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Amonija sulfāts 
8 IEDAĻA 

 

Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība 

 

8.1 Kontroles parametri 

Diamonija fosfāts (7783-28-0) 

Latvija Ilglaicīgi AER mg/m³(8 h) 6 mg/m³  

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Bulgarija Ilglaicīgi AER mg/m³(8 h) 10 mg/m³  

Latvija Ilglaicīgi AER mg/m³(8 h) 0,02 mg/m³ (hidrāts) 

Papildus informācija Gaisa uzraudzība: Telpas gaisa uzraudzība. Ieteicamās uzraudzības procedūras. 

8.2 Ekspozīcijas kontrole 

 

9 IEDAĻA 
 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Fizikālais stāvoklis Cieta viela. 

Izskats: Cieta viela. Garnulēts. 

Krāsa: Nav precizēts. 

Smarža: Nav informācijas. 

Smaržas slieksnis: Nav informācijas. 

pH (5% šķīdumam) 6,8 - 7,4 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums 
(butilacetāts = 1): 

Nav piemērojams. 

Kušanas temperatūra/ sasalšanas 
temperatūra: 

 155°C 

Sasalšanas temperatūra: Nav informācijas. 

Viršanas punkts un viršanas 
temperatūras diapazons: 

Nav piemērojams. 

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Organizatoriski pasākumi, lai novērstu/ ierobežotu 
izdalīšanos, izkliedi un iedarbību. Droša lietošana: skatiet 7. iedaļu. 

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

Roku aizsardzība: Valkājiet ķīmiski izturīgus cimdus (testēts saskaņā ar EN374). Nitrila gumija. Butila gumija. 
Dabīgā kaučuka cimdi. Izvēloties aizsargcimdus konkrētam pielietojumam un lietošanas 
laikam darba zonā, būtu jāņem vērā arī citi faktori, kas skar darba vietu, piemēram, (bet 
neaprobežojoties ar to): citas iespējamās ķīmiskās vielas, fiziskās prasības (aizsardzība 
pret griešanu / urbšanu, prasmi, termisko aizsardzību) un cimdu piegādātāja instrukcijas / 

specifikācijas. 

Acu aizsardzība: Aizsargbrilles (EN 166), cieši pieguļošas aizsargbrilles. 

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet piemērotus kombinezonus, lai novērstu iedarbību uz ādu. Valkājiet 
necaurlaidīgus gumijas drošības apavus. 

Elpošanas ceļu aizsardzība:  Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietojiet piemērotus elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļus: Putekļu maska (EN 149); Sejas pusmaska (DIN EN 140); Pilna sejas maska 
(DIN EN 136) Filtra tips: P (EN 143) 

Aizsardzība pret termāliem 
apdraudējumiem: 

Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Izmantojiet speciālo aprīkojumu. 

Vides eksponētības kontrole Nepieļaujiet noplūdi vidē. Ievērojiet ES vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
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Amonija sulfāts 
Uzliesmošanas temperatūra: Nav informācijas. 

Pašaizdegšanās temperatūra: Nav piemērojams. 

Sadalīšanās temperatūra: 155 °C 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāzes): Nav uzliesmojošs. 

Tvaika spiediens: 0,0762 Pa (20 °C) 

Tvaika blīvums: Nav piemērojams. 

Relatīvais blīvums: 1,62 – 1,80 kg/m³ (19 °C) 

Šķīdība: Ūdenī: > 100 g/l (20 °C) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

Nav piemērojams. 

Kinemātiskā viskozitāte: Nav piemērojams. 

Dinamiskā viskozitāte: Informācija nav pieejama. 

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 piemērojams. 

  

9.2 Cita informācija  

Cita informācija: Informācija nav pieejama. 

 

10 IEDAĻA 
 

Stabilitāte un reaģētspēja 

 

10.1 Reaģētspēja 

Normālos lietošanas apstākļos nav. Meklējiet informāciju 10.5. iedaļā. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

Produkts ir stabils normālos lietošanas apstākļos. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

Parastos lietošanas apstākļos nav zināmas bīstamas reakcijas. Saskare ar spēcīgu sārmu var izraisīt amonjaka tvaiku emisiju. 

10.4 Nepieļaujami apstākļi 

Augstas temperatūras iedarbībā var sadalīties, izdalot kodīgas gāzes (> 155 °C). Sargāt no mitruma. Droša lietošana: skatīt 7. 
iedaļu. 

10.5 Nesaderīgi materiāli 

Sārmi. Spēcīgas skābes. Droša lietošana: skatīt 7.iedaļu. 

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Amonjaks. Slāpekļa oksīdi (NOx). Sēra trioksīds. Skatīt informāciju 5.2. iedaļā. 

 

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.) 

Diamonija hidrogēnortofosfāts (7783-28-0) 
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Amonija sulfāts 
LD50/norijot/žurka 
LD50/caur ādu/žurka 
LD50/caur ādu/trusis 
LC50/ieelpojot/4h/žurka 

> 2000 mg/kg 
> 5000 mg/kg 
> 5000 mg/kg 
> 5000 mg/m³ 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

LD50/norijot/žurka 
LD50/caur ādu/trusis 
LC50/ieelpojot/4h/žurka 

2840 mg/kg 
> 2000 mg/kg 
(8h)> 1000 mg/m³ 

Monoamonija fosfāts (7722-76-1) 

LD50/norijot/žurka 
LD50/caur ādu/trusis 
LC50/ieelpojot/4h/žurka 

> 2000 mg/kg 
> 5000 mg/kg 
> 5000 mg/kg 

Kodīgs/kairinošs ādai Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) pH: 6,8 
- 7,4 

Nopietns acu bojājums/kairinājums Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.) 
pH: 6,8 - 7,4 

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. Papildinformāciju skatiet 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". 

Diamonija fosfāts (7783-28-0) 

LC50 zivis 1 
EC50 dafnija 1 
LC50 zivis 2 
ErC50 (aļģes) 
NOEC 

> 85,9 (96 h) 
169 mg/l (48 h) 
24,8 - 29,4 mg/l (Iedarbības laiks: 96 h - Sugas: Oncorhynchus mykiss [caurplūde]) 
> 100 mg/l 
100 mg/l 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

LC50 zivis 1 
EC50 dafnija 1 
LC50 zivis 2 
ErC50 (aļģes) 
NOEC ilglaicīgi, zivis 
NOEC ilglaicīgi, vēžveidīgie 

53 mg/l (96 h) 
169 mg/l (Daphnia magna) 
480 mg/l (Iedarbības laiks: 96 h - Suga: Brachydanio rerio [caurplūde]) 
2700 mg/l 
5,29 mg/l 
3,12 mg/l 

Monoamonija fosfāts (7722-76-1) 

LC50 zivis 1 
EC50 dafnija 1 
ErC50 (aļģes) 

> 85,9 mg/l 
169 mg/l (48 h) 
> 100 mg/l 
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Amonija sulfāts 
12.2 Noturība un noārdāmība 

NP(S) 20:20(14), NP(S) 16:20(12), NP(S) 19:38(7), NP(S) 18:37(6), NP(S) 14:34(8) 

Noturība un spēja noārdīties Nav piemērojams, neorganiski savienojumi. 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Noturība un spēja noārdīties Neorganiska viela. 

 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls   

NP(S) 20:20(14), NP(S) 16:20(12), NP(S) 19:38(7), NP(S) 18:37(6), NP(S) 14:34(8) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

Nav piemērojams. 

Bioakumulācijas potenciāls Zems potenciāls 

Diamonija fosfāts (7783-28-0) 

BCF zivis 1 (bioakumulācija nav sagaidāma) 

Amonija sulfāts (7783-20-2) 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 

-5,1 (at 25 °C) 

Bioakumulācijas potenciāls Neorganiska viela. 

Monoamonija fosfāts (7722-76-1) 

BCF zivis 1 (bioakumulācija nav sagaidāma) 

 

12.4 Mobilitāte augsnē 

NP(S) 20:20(14), NP(S) 16:20(12), NP(S) 19:38(7), NP(S) 18:37(6), NP(S) 14:34(8) 

Mobilitāte augsnē Informācija nav pieejama. 

 

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

NP(S) 20:20(14), NP(S) 16:20(12), NP(S) 19:38(7), NP(S) 18:37(6), NP(S) 14:34(8) 

PBT novērtējuma rezultāti Nav piemērojams. 

Sastāvdaļa 

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

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Informācija nav pieejama. 

 

13 IEDAĻA 
 

Atliekų tvarkymas 

 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Produkts/iepakojuma Izvairieties no nokļūšanas vidē. No tukšiem konteineriem un produkta atkritumiem 
atbrīvojieties drošā veidā. Droša lietošana: sk. 7. iedaļu. Informāciju par reģenerāciju / 
pārstrādi jautājiet ražotājam / piegādātājam. Priekšroka tiek dota pārstrādei, nevis 
iznīcināšanai vai sadedzināšanai. Ja pārstrāde nav iespējama, iznīciniet saskaņā ar 
vietējiem spēkā esošajiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem. Ar piesārņotajiem 
iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar pašu produktu. Atbrīvojieties no piesārņotajiem 
materiāliem 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 
iestādēm. 
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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. 

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. 

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 
Nav piemērojams. 

 

15 IEDAĻA 
 

Informācija par regulējumu 
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Amonija sulfāts 
15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un 
maisījumu 

ES Regulas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris), 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH 
). 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Regula (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 
16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP). 
Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par 
mēslošanas līdzekļiem. 

Nesatur vielas, kurām noteikti ierobežojumi REACH XVII pielikumā 

Nesatur kandidātvielu sarakstā iekļautas vielas 

Nesatur vielas, kuras minētas REACH XIV pielikumā 

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”. 
26.01.2006. likums “Mēslošanas līdzekļu aprites likums”. 
MK 01.09.2015. noteikumi Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, 
kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”. 
MK 22.12.2015. noteikumi  Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un 
datubāze". 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Nav nepieciešams 

 

16 IEDAĻA 
 

Cita informācija 

 

Saīsinājumi un akronīmi ABM = Vispārējā novērtēšanas metodika 
ADN = Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem 
ADR = Eiropas līgums par Bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļiem 
CLP = Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu 
IATA = Starptautiskā gaista transporta asociācija 
IMDG = Starptautiskais jūras kods bīstamām kravām 
LEL = Apakšējā sprādzienbīstamības robeža 
UEL = Augšējā sprādzienbīstamības robeža 

REACH = Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu 

BTT = Caurspiešanās 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 pieauguma tempa samazināšanās ziņā 

EWC = Eiropas atkritumu katalogs 

LC50 = Letāla koncentrācija 50 procentiem no testa populācijas 

LD50 = Letālā deva (LD) norāda vielas daudzumu, kas izraisa nāvi 50%  pusei no 
izmēģinājuma grupas dzīvniekiem 

LL50 = Vidējais letālais līmenis 

NA = Nav piemērojams 

NOEC = Nav novērota ietekmējoša koncentrācija 

NOEL = Nenovērojamās ietekmes līmenis 

NOELR = Nenovērojamās ietekmes slodzes līmenis 

NOAEC = Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija 

NOAEL = Līmenis, pie kura vēl nav novērojama kaitīga ietekme 

N.O.S. = Nav citādi konkretizēts 
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Amonija sulfāts 
OEL = Profesionālās iedarbības ierobežojumi - Īstermiņa iedarbības ierobežojumi 

(STELs) 

PNEC = Paredzētā beziedarbības koncentrācija 

QSAR = Kvantitatīvās struktūras un aktivitātes attiecības 

STOT = Specific Target Organ Toxicity - Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu 

TWA = Laika svērtais vidējais 

VOC = Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) 

WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water 
Management Act) Vācijas ūdensbīstamības klase 

  

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1907/2006 (REACH), kas grozīta ar Regulu (ES) 2015/830 

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 

 


