
 Ammónium-nitrát, 34% N
EK műtrágya

34% Nitrogén tartalom
17% ammónium-nitrogén formájában
17% nitrát nitrogén formájában

FIGYELEM!

Fokozhatja  a  tűz  intenzitását;  oxidáló  hatású.  Súlyos  szemirritációt  okoz.  Hőtől/szikrától/nyílt  lángtól/.../forró
felületektől  távol  tartandó.  Tilos  a  dohányzás.  Ruhától/.../éghető  anyagtól  távol  tartandó/tárolandó.  Minden
óvintézkedést  meg  kell  tenni,  hogy  ne  keveredjen  éghető  anyagokkal.  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tűz esetén: az oltáshoz víz használandó
Veszélyes áru kategóriája:
UN2067 Ammónium-nitrát műtrágya
Vámtarifaszám: 3102 3090
Szállítás 
A  termékre  GGVE/GGVS/ADNR  előírások  nem  vonatkoznak.  Hő  hatására  -  mint  pl.  tűz,  szállítási  baleset  vagy
járműsérülés  esetén  -  a  silótartályban  feltétlenül  meg  kell  akadályozni  a  műtrágya  bomlása  miatt  bekövetkező
nyomásemelkedést. Biztosítsa a silótartály szellőzését a szelepen keresztül. Nyissa ki a tartályzárat és a tartály fedelét,
majd vízpermettel hűtse az edényzetet és töltse meg vízzel azt
Az  ammónium-nitrát  tartalmú  műtrágya  nedvszívó  tulajdonsággal  rendelkezik.  Az  átkristályosodás  elkerülése  és  a
szórhatóság megőrzése érdekében a műtrágyát tárolja mindig száraz, nedvességtől, hőtől és napfénytől védett helyen. 
Tudnivalók betárolás előtt
Az ammónium-nitrát tartalmú műtrágya biztonsági okokból egyáltalán nem keveredhet gyúlékony anyagokkal (pl. olaj,
üzemanyag, szalma- és gabonamaradvány), ezért betárolás előtt a tárolásra megjelölt rakhelyet alaposan takarítsa ki. Ne
tárolja együtt az ammónium-nitrát tartalmú műtrágyát lúgos vagy savas hatású anyagokkal - mint pl. égetett, oltott vagy
részben oltott mész, konvertermész, valamint mésznitrogén, Thomas- és Szuperfoszfátok -.
Tulajdonságok és veszélyforrások
A  szállított  ammónium-nitrát  tartalmú  műtrágya  NEM  ÖNGYÚLÉKONY  és  NEM  ROBBANÉKONY.  Tűz  és  hő,  tehát
kábeltűz vagy túlterhelt kábellámpa ill. hegesztés hatására 130ºC felett a műtrágya bomlása következik be, amely a
hőforrás  kiiktatása  esetén  önmagától  megszűnik.  A  bomlás  jelenségét  nem  lángok  vagy  fények  kísérik,  hanem
sárgásbarna, egészségre ártalmas füst szabadul fel. A füstös helyiségekbe csak légzésvédő maszkkal lehet belépni.
Teendők veszély esetén
(Tűz és bomlás)
ÉRTESÍTSE  A  TŰZOLTÓSÁGOT!  AZONNAL KEZDJE  MEG A TŰZ  OLTÁSÁT!  Fékezzen meg mindenféle  gyújtóforrást!
Oltáshoz KIZÁRÓLAG VIZET használjon! Haboltó és szénsavhóval töltött oltószer, valamint homokkal vagy műtrágyával
történő lefedés nem alkalmas! Oltólándzsa alkalmazásával azonban közvetlenül a gyújtófészek magja szűntethető meg.
Megfelelő intézkedésekkel - pl. homok- vagy földgátak létesítése - akadályozza meg az oltóvíz bejutását a befogadóba
(csatornák,  talajvíz  vagy  felszíni  vizek).  A  csatornatorkolatot  zárja  el  vízpárnával.  A  veszély  elhárítása  lényegesen
hatékonyabb lehet, ha rendelkezésre áll aktuális raktáráttekintés. 
Gyártja: ANWIL S.A., 87-805 Włocławek ul. Toruńska 222, Lengyelország
Felvilágosítás vészészhelyzetben: Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 06-80-20-11-99, 06-1-476-6464

Kérjük szállításnál vegye figyelembe a vonatkozó ADR előírásokat!


