KARTA CHARAKTERYSTYKI Petiso Saletrzak (CAN 27%)
Data sporządzenia: 05.10.2004 r.
Data aktualizacji: 26.06.2009 r.
1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa.
1.1 Charakterystyka produktu:
Nazwa handlowa: nawóz WE, PETISO CAN 27%
Nazwa zwyczajowa: Saletrzak dolomitowy
Synonimy: Amonu azotan z wypełnieniem
Zastosowanie: Rolnictwo - nawozy.
1.2 Nazwa i adres producenta:

NITROGENMUVEK RT.
Petfurdo, Hosok tere 14
8105 Petfurdo, Pf.:450
Tel. (88)-620-170
Fax (88)-620-102

1.3 Dystrybutor:

Nitrogenmuvek Rt.
Petfurdo, Hosok tere 14
8105 Petfurdo, Pf.:450
Tel. (88)-620-170
Fax (88)-620-102

1.4 Telefon alarmowy:
2. Identyfikacja zagrożeń.
1.1 Klasyfikacja substancji/
preparatu:
1.2 Zagrożenia dla środowiska:
1.3 Zagrożenia dla człowieka:
- kontakt ze skórą:
- kontakt z oczami:
- połknięcie:

(88)-620-102

- wdychanie:
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Produkt nie występuje w wykazie substancji niebezpiecznych.
Nie dotyczy.
Dłuższy kontakt może spowodować podrażnienie skóry.
Dłuższy kontakt może spowodować podrażnienie oczu.
Połknięcie dużych ilości saletry amonowej może spowodować zaburzenia
gastryczno-jelitowe powodujące wymioty, biegunki oraz tworzenie się
methemoglobiny i powstanie sinicy.
Wysokie stężenie może powodować podrażnienie górnych dróg
oddechowych, może wywołać kaszel i zapalenie gardła.
Brak danych.
Podczas pożaru mogą się wydzielać się tlenki azotu i amoniak.

- efekty długoterminowe:
- inne (palność, ogrzewanie,
wybuchowość):
3. Skład i informacja o składnikach.
Wzór chemiczny:
NH4NO3
Masa molowa:
Nr CAS:
6484-52-2
Nr EINECS:
299-347-8
Zawartość:
- azotu całkowitego (N): 27% (13,5% z formy amonowej, 13,5% z formy azotanowej)
- wapnia (Ca) rozpuszczalnego
w wodzie w przeliczeniu na
tlenek wapnia (CaO): min. 7%
- zawartość magnezu (Mg)
całkowitego w przeliczeniu na
tlenek magnezu (MgO) min. 5%
- zawartość granulek o
wymiarach 2 - 5 mm: min. 95%
4. Pierwsza pomoc.
Informacje ogólne:
- Inhalacja: Usunąć poszkodowanego z zapylonego terenu. Postępować jak przy
połknięciu.
- Połknięcie: Podać wodę lub mleko do wypicia. Nie powodować wymiotów. Udzielić
pomocy lekarskiej jeśli została połknięta większa ilość produktu.
- Skóra: Umyć skażone miejsce wodą i mydłem.
- Oczy: Przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Jeśli
podrażnienie nie
ustępuje zapewnić pomoc medyczną..
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- Wyposażenie miejsca pracy: W miejscu pracy powinien być łatwy dostęp do bieżącej wody. Stosować
sprzęt ochrony indywidualnej.
5. Postępowanie w przypadku pożaru.
- Odpowiednie środki gaśnicze:

Produkt niepalny. Może podtrzymywać palenie, nawet przy braku
dostępu powietrza. W przypadku pożaru stosować środki gaśnicze
odpowiednie do palących się materiałów. Pożary z udziałem azotanu
amonu gasić dużą ilością wody.
- Szczególne środki ochrony: Unikać wdychania oparów. Przy gaszeniu pożaru może uwalniać się
amoniak i toksyczne tlenki azotu.
- Dodatkowe informacje: Podczas ogrzewania topi się, a długotrwałe ogrzewanie powoduje jego
rozkład.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.
- Środki ochrony osobistej: Stosować odzież ochronną oraz rękawice robocze. W przypadku zapylenia
stosować ochrony dróg oddechowych i oczu.
- Środki ostrożności w zakresie Zachować ostrożność aby uniknąć zanieczyszczenia wód lub kanałów
ochrony środowiska: ściekowych i powiadomić odpowiednie organy władzy w przypadku
przypadkowego ich zanieczyszczenia.
- Metody oczyszczania: Rozsypaną substancję zebrać do worków.
7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie.
7.1 Postępowanie z
Unikać wdychania pyłu, przestrzegać zasad bhp, stosować środki ochrony
substancją/preparatem:
indywidualnej . Pracować w wentylowanych pomieszczeniach. Unikać
działania otwartego ognia i wysokiej temperatury. Zapewnić czystość
środków transportu. Podczas załadunku i rozładunku unikać wystawiania
produktu na wpływy atmosferyczne, aby zapobiec zawilgoceniu.
7.2 Magazynowanie:
Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych
budynkach. Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy
przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, zaś o
masie powyżej 500 kg w jednej warstwie zachowując minimalną odległość
1 m pomiędzy rzędami. W magazynie niedopuszczalne jest palenie tytoniu,
prowadzenie prac spawalniczych, posługiwanie się otwartym płomieniem
oraz przechowywanie materiałów, które mogą reagować z azotanem
amonu lub są palne, tj.: tlenki metali, sproszkowane metale, alkalia,
kwasy, węgiel, siarka, drewno, słoma, materiały palne, oleje, smary.
Nawozu nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.
7.3 Opakowania:
Worki polietylenowe 50 kg oraz opakowania typu big bag-700 kg.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.
8.1 Wartości graniczne narażenia: Rekomendowane najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - pył całkowity 10 mg/m3.
8.2 Kontrola narażenia:
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapewnić odzież ochronną oraz myjki
oczu w miejscach gdzie możliwy jest kontakt dużej ilości nawozu ze skórą
i oczami.
- w środowisku pracy: Unikać nadmiernego tworzenia się pyłów i zapewnić wentylację miejsca
składowania.
8.3 Ochrona indywidualna:
- dróg oddechowych: W przypadku dużego zapylenia należy stosować półmaski przeciwpyłowe.
- skóry: Zabezpieczenie skóry: ubranie robocze
- rąk: Zabezpieczenie rąk: rękawice ochronne
- oczu i twarzy: Zabezpieczenie oczu: szczelne gogle ochronne
9. Właściwości fizyczne i chemiczne:
- Postać: ciało stałe
- Barwa: Białe lub lekko zabarwione granulki lub drobne ziarenka
- Zapach: bez zapachu
- Gęstość nasypowa: 1030 [g/mol]
- pH roztworu wodnego [1%]: 9,5 (20°C )
- Temperatura wrzenia: >210 °C (rozkład)
- Temperatura topnienia: 160-170°C
- Temperatura zapłonu: nie dotyczy
- Palność: W normalnych warunkach substancja niepalna
- Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
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- Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
- Temperatura rozkładu: >185°C
- Rozpuszczalność w wodzie: 1900 g/l w temp 20°C
10. Stabilność i reaktywność
10.1 Stabilność:
10.2 Warunki, których należy
unikać:
10.3 Materiały, których należy
unikać:
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Substancja jest stabilna w normalnych warunkach przechowywania i
użytkowania.
Wysokich temperatur (powyżej 170°C), stosowania otwartego ognia oraz
ekspozycji na warunki atmosferyczne.
Zanieczyszczeń materiałami łatwopalnymi, tj. słoma, siano, wełna
drzewna, oleje, środki redukujące, kwasy, zasady, azotyny, siarka, chlorki,
chromiany, nadmanganiany, metale (także sproszkowane), tj.: miedź,
nikiel, kobalt, cynk oraz ich stopy.

10.4 Niebezpieczne produkty
rozkładu:
amoniak (NH3), tlenki azotu (NOx).
11. Informacje toksykologiczne.
Toksokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie.
11.1 Działanie ostre:
- saletrzak CAN27% –
- szczur (podanie doustne) LD50> 2000 mg/kg
toksyczność ostra:
11.2 Działanie drażniące:
Długotrwały kontakt na skórę, oczy oraz inhalacja może spowodować
podrażnienie.
11.3 Działanie uczulające:
Długotrwały kontakt na skórę i oczy może powodować uczulenie.
11.4 Działanie rakotwórcze,
Według dostępnych źródeł substancja nie wykazuje właściwości
mutagenne, szkodliwe działanie
rakotwórczych, mutagennych i embriotoksycznych.
na rozrodczość:
11.5 Inne:
Długotrwałe pozostawienie azotanu amonu w przewodzie pokarmowym
grozi wystąpieniem methemoglobinii.
12. Informacje ekologiczne.
12.1 Mobilność:
Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jony NO3- bardzo szybko się
rozprzestrzeniają. Jony NH4+ są absorbowane przez glebę.
12.2Trwałość i zdolność do
Patrz punkt 5.
rozkładu:
12.3 Zdolność do biokumulacji:
niski potencjał bioakumulacyjny
12.45 Ekotoksyczność:
Wysokie stężenie azotanów w wodzie powoduje wzrost glonów i obniżenie
zawartości tlenu w wodzie (eutrofizacja).
13. Postępowanie z odpadami.
Sposób postępowania z odpadami powinien odbywać się zgodnie z
obowiązującymi w przedsiębiorstwie i kraju przepisami.
- Metody unieszkodliwiania: Stosować jako nawóz lub przekazać do utylizacji.
- Metody unieszkodliwiania Opakowania po azotanie amonu należy przekazywać firmom zajmującym
opakowań: się odzyskiem lub utylizacją.
14. Informacja o transporcie.
Produkt nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny w transporcie.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych:
15.1 Informacje z etykiety:
-
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15.2 Symbole niebezpieczeństwa: 15.3 Zwroty R i S:
15.4 Inne:
• Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia Węgier Nr 25/2000
• Ustawa z dn. 11.I.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych –
(Dz.U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.
U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i
oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada
2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833),
•Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
16. Inne informacje:
- Data sporządzenia: 05.10.2004 r.
- Data aktualizacji: 26.06.2009 r.
- Uwagi: Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte na
aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią gwarancji
właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być
podstawą reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie
produktu nie jest kontrolowane przez producenta, zatem nie możemy
przyjąć żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty materialne z tego
wynikające. Odbiorca produktu jest zobowiązany do przestrzegania
obowiązujących przepisów i postanowień na własną odpowiedzialność.

