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Szuperfoszfát-tartalmú 
műtrágyák biztonsági 

adatlapja 
 

 

1.1.  

Termékazonosító 

Termék megnevezése: 

Lengyel név Angol név 

LUBOFOS 12 LUBOFOS 12 

LUBOFOS 5-10-25 LUBOFOS 5-10-25 

LUBOFOS NA UŻYTKI ZIELONE LUBOFOS ON GRASSLAND (zöld termőterületekhez) 

LUBOFOS BEZCHLORKOWY 3,5-10-15 LUBOFOS CHLORIDE FREE (klórmentes) 3,5-10-15 

LUBOFOS PK LUBOFOS PK 

LUBOFOS PKMg LUBOFOS PKMg 

LUBOFOS POD ZIEMNIAKI LUBOFOS FOR POTATO (burgonyához) 

LUBOFOSKA 4-12-12 LUBOFOSKA 4-12-12 

LUBOFOSKA 0-12-24 LUBOFOSKA 0-12-24 

LUBOFOSKA 3,5-10-20 LUBOFOSKA 3,5-10-20 

LUBOFOSKA 3,5-10-22 LUBOFOSKA 3,5-10-22 

LUBOFOSKA 5-10-15 LUBOFOSKA 5-10-15 

LUBOPLON 0-10-30 LUBOPLON 0-10-30 

LUBOPLON 5-17-30 LUBOPLON 5-17-30 

A műtrágya olyan keverék, amely a következő szervetlen anyagokat tartalmazza: ammónium-szulfát, 
ammónium-foszfát, kálium-klorid, kálium-szulfát, magnézium-karbonát, monokalcium-foszfát, kieserit, 
dolomit, stb. 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, and ellenjavallt felhasználása 

 A jelzett felhasználás rövid ismertetése Felhasználási 
terület 

Folyamat-
kategória 

Termék-
kategória 

Végső 
felhasználás 

 

Mintavétel, berakodás, szállítás, betöltés 
kisméretű tárolóeszközbe vagy abból ki, 
raktározás, csomagolás az arra a célra 
szánt, illetve nem arra szánt helyeken. Ipari 
felhasználás 

SU3 PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 

PC12, 

PC20 

gyártás, ipari 

Keverékkészítés SU3 PROC2 
PROC3 
PROC5 

PC12 gyártás 

Mintavétel, berakodás, szállítás, betöltés 
kisméretű tárolóeszközbe vagy abból ki, 
raktározás, csomagolás az arra a célra 
szánt, illetve nem arra szánt helyeken. 
Szakmabeliek által történő felhasználás 

SU22 PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 

PC12 szakmabeliek  

A monokalcium-foszfátot tartalmazó műtrágyák 
szakmabeliek által történő használata - 
szántóföldi szórás, levéltrágyázás, 
műtrágyázás 

SU22 PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 2 

PC12 szakmabeliek 

A monokalcium-foszfátot tartalmazó műtrágyák 
fogyasztói használata - kertekben történő 
kiszórás (szilárd és folyékony műtrágyák), 
kültéri használat. 

SU21 - PC12 fogyasztók 

Ellenjavallt felhasználás: Nincs 

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
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1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám: 

 

 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása az 

1272/2008 EK (CLP) rendelet szerint:  

Szemkárosodás 1 Súlyos szemkárosodás, 1-es kategória 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
2.2.  Címkézési elemek: 

   Piktogram: 
 

Figyelmeztetés: Veszélyes 
Tartalmaz: szuperfoszfát (monokalcium-foszfát) 
Figyelmeztető mondat 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P 310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

2.3. Egyéb veszélyek 

 

 

 

3.1. Anyagok 

Nem vonatkozik ide - a keverék biztonsági adatlapja 
3.2. Keverékek 

 

LUVENA S.A. 

ul. Romana Maya 1 
62-030 Lubon 

tel. (061) 8900100 

fax. (061) 8900400 

A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:danuta.rybarczyk@luvena.pl 

61 8900 391, 61 8900 100 Hívható 700-1500
  óra között 

Toxikológiai központok: 
Gdansk 058 3492831 
Krakkó 012 6471105; 012 6831134; 012 6831300 
Lublin 081 7408983 
Lodz 042 6314767 
Poznan 061 8476946; 0618481011  265-ös mellék 
Rzeszow 017 866 4406 
Sosnowiec 032 2661145; 032 2660885 130-as mellék 
Tarnow 014 6299588 
Varsó 022 6190897; 022 6196654 
Wroclaw 071 3433008; 071 3427021; 071 7890214 

2. szakasz: A veszély meghatározása 

Mivel szervetlen összetevők keverékeiről van szó, nem relevánsak a PBT és a vPvB kritériumok. 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

A keverék veszélyes összetevői: 
Szuperfoszfát (monokalcium-foszfát) 
Koncentráció: 15 -70% 
Anyagtípus: több összetevőből álló anyag 

mailto:danuta.rybarczyk@luvena.pl
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CAS-szám EC-szám Index-szám 

8011-76-5 232-379-5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

4.2. Legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

 

 

 

5.1. Tűzoltási intézkedések 

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

 

 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 

4. szakasz: Elsősegélynyújtás 

Azonosítószámok: 

IUPAC-megnevezés: Szuperfoszfát 
Képlet: nem meghatározott  

Regisztrációs szám: 01-2119488967-11-xxxx 

Az anyag vagy keverék osztályozása az1272/2008 EK (CLP) rendelet szerint: 100 %-ig az anyagra 

vonatkozik: Szemkárosodás 1 Súlyos szemkárosodás, 1-es kategória  

H318 Súlyos szemkárosodást okoz 

4.1.1. Belégzés esetén: 

Ha kellemetlen tünetek jelentkeznek (szédülés, aluszékonyság, légzőrendszer irritációja), vigyük el a balesetest a 
szennyezett területről friss levegőre. 
Ha a balesetes nem lélegzi, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és ha nehezen lélegzik, oxigént lélegeztessünk 
vele, és hívjunk orvost. Azonnal hívjunk orvost, ha a túl sok port lélegzett be a balesetes. 
4.1.2. Bőrre jutás esetén:  bő szappanos vízzel mossuk legalább 15 percen át a szennyezett bőrfelületet, és vegyük le a 
szennyezett ruhát és lábbelit. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 

4.1.3. Szembe jutás esetén: 

Azonnal öblítsük le bő vízzel a szemet legalább 15 percen át, és időnként húzzuk szét a szemhéjakat. A kontaktlencsét 
távolítsuk el, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. 

4.1.4 Rosszullét 

Ha a balesetes rosszul érzi magát, forduljunk orvoshoz. Bő vízzel mossuk ki a balesetes száját, és itassunk vele sok 
vizet. Ne hánytassuk! Szájon át semmit se adjunk be, ha a balesetes nincs eszméleténél. Ha a tünetek nem szűnnek, 
orvoshoz kell fordulni. 

Súlyos tünet: szemirritáló hatású 
Hosszú távú hatás: nem ismert 

Tűz és hőre történő lebomlás esetén a foszfor- és kén-oxid tartalmú gázok belégzése irritálhatja és marhatja a 
légzőszerveket. Ez a tüdőre később fejtheti ki a hatását. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 

Az égő anyagtól függően kell megválasztani a tűzoltási intézkedéseket a tűz oltásakor. 

A tűz veszélyes gázokat vagy gőzöket szabadíthat fel: foszfor- és kén-oxidokat. 

Speciális intézkedésre nincs szükség.  Tűz esetén személyi légzőkészülék és védőruházat használata kötelező. Kerüljük a 
gőzök belélegzését, a széllel szemben ne tartózkodjunk. A lehető legjobban szellőztessünk - nyissuk ki az ajtókat és az 
ablakokat. 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

Kerüljük a porképződést, és azt, hogy azt a szél elfújja.  Biztosítsuk a megfelelő szellőztetést.  Kerüljük a 
szemmel, bőrrel, és ruházattal való érintkezést. Használjunk megfelelő védőeszközt: védőruházatot, maszkot, 
védőkesztyűt és szemüveget. 
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6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

 

 

 

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 

 

 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Totális belélegezhető/szálló por: 10 mg/m3 

 
Az expozíció ellenőrzése: 
PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/AZ1:2004 Mintavétel: por és kémiai levegőszennyezés.  
Dozimetrikus és helyhez kötött módszer 
PN-91/Z-04030.05 porkoncentráció: (0.15 - 25.0) mg/m3 

 szűrés és mérés 
PN-91/Z-04030.06 belélegezhető porkoncentráció: (0.15 - 16.6) mg/m3 szűrés és mérés 

Elfogadható expozíciós határértékek (SSP): 

Expozíciós út DNEL (biztonságos, származtatott hatásmentes szint) 
(emberi egészség tekintetében) Munkavállaló Társadalom általában 

Szájon át (1) nem vonatkozik ide 2,1 mg/testtömeg kg-ban / nap 

Bőrön át (1) 17,4 mg/testtömeg kg-ban /nap 10,4 mg/testtömeg kg-ban /nap 

Belégzés (1) 3,1 mg/m3
 0,9 mg/m3

 

Mivel nem állapítottunk meg olyan toxikus veszélyt, amely az anyag osztályozásához és 
címkézéséhez vezet, a hosszú távú kitettség ideje alatt a DNEL elégséges annak biztosítására, 
hogy az anyagnak való jelentős expozíciónak semmilyen hatása nincs. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

El kell kerülni, hogy a termék különféle vízekbe vagy vízelvezető rendszerekbe jusson. Ha véletlenszerű 
környezetszennyezés történik, az illetékes hatóságokat kell értesíteni. 

A kiömlött terméket gyűjtsük össze megfelelő tárolóeszközökbe, rájuk pedig „újrafelhasználásra” vagy „ártalmatlanításra” feliratú 

címkét kell elhelyezni. Bő vízzel mossuk le. Kerüljük el azt, hogy porfelhők alakuljanak ki, és hogy a szél elfújja azokat. 

Személyi védőfelszerelés - lásd a 8. szakaszt. 
Hulladékkezelés - lásd a 13. szakaszt. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 

Kerüljük a szemmel, bőrrel, és ruházattal való érintkezést.  Kerüljük a túlzott porképződést.  Védjük a terméket a nedvességtől. Kerüljük el, hogy gyúlékony 

anyagokkal (pl.: gázolajjal, zsírral, stb.), vagy más összeférhetetlen anyaggal érintkezzen – lásd 10.5.pont. Karbantartás és javítás előtt minden berendezést 

gondosan meg kell tisztítani. 

A keverék használata során ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk. Munka után alaposan meg kell mosakodni. 

Ezt a műtrágyát egységcsomagban vagy ömlesztve kell tárolni, feltéve, ha nincs kitéve közvetlenül a légköri viszonyoknak. 

Az ömlesztett műtrágya tárolható egymásra helyezve tömör, szivárgásmentes talajon miután vízzáró anyaggal letakarták, 

vagy olyan fedett helyen, ahová a légköri viszonyok (csapadék) bejuthatnak. 

Lúgoktól, karbamidtól, ammónium-nitráttól elzártan tároljuk a terméket. 

A termék meghatározott végfelhasználását tekintve jelenleg nincsenek külön előírások. 

8.2.1 Az expozíció ellenőrzési intézkedési 
Kerüljük a túlzott porképződést. Biztosítsuk a megfelelő, előírt szellőztetést. Ezen kívül, követve a megfelelő 
ipari gyakorlatot a keverék tárolása és kezelése során, mossuk meg a szemünket, és zuhanyozzunk le. 
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A felhasznált összetevőkkel összefüggő expozíciós ellenőrzés - az anyagokkal kapcsolatos expozíciós 
forgatókönyvek alapján 
Szuperfoszfát (monokalcium-foszfát) 

 

Expozíciós forgatókönyv Használat Hivatkozás 

ES2 Ipari felhasználás: keverékek, félkész termékek 
elkészítése, és egyéb, speciális célú ipari 
felhasználás. 

Lásd a jelen adatlap 1. 
mellékletét 

ES3 Szakmabeliek által végzett felhasználás: keverékek 
elkészítése, és végső felhasználás. 

Lásd a jelen adatlap 2. 
mellékletét 

ES4 Fogyasztói felhasználás: műtrágyaként, és egyéb 
termékként. 

Lásd a jelen adatlap 3. 
mellékletét 

8.2.2 Egyéni óvintézkedések 
Elégtelen szellőzés és nagyfokú porképződés esetén használjunk védőfelszerelést a légzőrendszer védelmére 
(maszkot vagy szűrős, speciális álarcot, pl.: EN 143, 149, szűrő: P2, P3).  Használjunk védőkesztyűt (pl.: 
műanyag-, gumi-, vagy bőrkesztyűt), ha sokáig dolgozunk a termékkel. 
Nagyfokú porképződés esetén, és ha a megengedett határértékektől nagyobb értékeknek vagyunk kitéve, 
szükséges a védőszemüveg vagy az arcot is befedő maszk használata. Egyéb esetekben a védőszemüveg 
használata javasolt. 
Védőruházat viselete kötelező. 
A vegyszerekkel való munkavégzéskor tanácsos a higiénés alapelvek betartása: étkezés, dohányzás és WC-
használat előtt és munkavégzés után alaposan mossuk meg a kezünket, karunkat és arcunkat. Az esetlegesen 
beszennyezett ruházat ártalmatlanítását megfelelő módon végezzük. 
8.2.3 Környezetvédelmi óvintézkedések 
A helyi és országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk az öblítéshez használt vizet. 

 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Külső jellemzők Szilárd, szemcsés 

Szag szagtalan 

Szag küszöbérték nincs adat 

pH-érték A műtrágya típusától függ 

Olvadás/fagyáspont Nem éri el az olvadáspontot, mert lebomlik (a fő összetevők alapján) 

Kezdeti forráspont, és forráspont 
tartomány 

Nem éri el a forráspontot, mert lebomlik 

Lobbanáspont Jelentéktelen, mert szervetlen összetevőkből áll, nem gyúlékony 

Párolgási sebesség Nincs adat 

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

Nem gyúlékony a keverék (az összetétel és az összetevők 
alapján) 

Felső/alsó gyulladási határ, 
vagy robbanási tartományok 

Nem vonatkozik ide 

Gőznyomás A szuperfoszfát adatai: 8,4x10-7
  Pa t= 

20°C (OECD 104, EK A.4) 

Gőzsűrűség Nincs adat 

 900-110 kg/m3 

Oldhatóság Vízoldható, híg vizes oldat képződhet 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem vonatkozik ide, mert szervetlen összetevők keveréke 

Öngyulladási hőmérséklet Nincs 

Bomlási hőmérséklet Nincs adat 

Viszkozitás Nem vonatkozik ide; szilárd keverék 

Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem jellemző (az összetétel alapján) 

Oxidáló tulajdonságok Nem jellemző (az összetétel és a használati tapasztalat alapján) 

9.2. Egyéb információk 

 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Nincs 
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10.1. Reakciókészség 

 

10.2. Kémiai stabilitás 

 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 

 

10.4. Kerülendő körülmények 

 

10.5. Összeférhetetlen anyagok 

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

 

 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
A szuperfoszfát egészségre gyakorolt hatásai, rövid expozíciója, és adatai: 

Akut toxicitás: 
LD50 (szájon át) > 2000 mg/kg (OECD 425 diammónium-hidrogén-ortofoszfát)  
LD50 (bőrön át) > 5000 mg/kg (OECD 402 diammónium-hidrogén-ortofoszfát) 
LC50 (belégzéssel) > 5 mg/l  (OECD 403  diammónium-hidrogén-ortofoszfát) 
Hatás: 
Bőrirritáció: nem irritál (OECD 404  diammónium-hidrogén-ortofoszfát) Szemirritáció: 
maró hatású (OECD 405, EC B.5) 
Bőrérzékenység: nem okoz érzékenységet (OECD 429, EC.42  diammónium-hidrogén-ortofoszfát) Egyéb 
hatás: 

A szuperfoszfát egészségre gyakorolt hatásai, tartós expozíciója, és adatai: 

Legnagyobb, káros hatással még nem rendelkező dózis (NOAEL) szájon át 28 nap: 250 mg/testtömeg kg-ban /nap 
(OECD 422  koncentrált szuperfoszfát TSP) 
 
Mutagenitás:  negatív (OECD 471 koncentrált szuperfoszfát TSP) 
                      negatív (OECD 473) 

                      negatív (OECD 476 diammónium-hidrogén-ortofoszfát) 

Reprodukciós hatások: szájon át NOAEL 750 mg/testtömeg kg/nap (OECD 422 koncentrált szuperfoszfát TSP) 

Rákkeltő hatás: nincs adat 

Specifikus célszervi toxicitás (STOT), egyszeri expozíció: nem vonatkozik ide STOT, 
többszöri expozíció:  nem vonatkozik ide  
Aspirációs veszély: nincs adat. 

 

 

 

12.1. Toxicitás 

 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

11. szakasz: Toxikológiai adatok 

12. szakasz: Ökológiai információk 

A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett a termék stabil (lásd a 7. szakaszt) 

A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett a termék stabil (lásd a 7. szakaszt) 

Melegítés során veszélyes reakciók előfordulhatnak - bomlástermékek, lásd a 10.6-os pontot 

Melegítés, lúgokkal való érintkezés 

Lúgok, karbamid, ammónium-nitrát 

Normál tárolási és kezelési körülmények között veszélyes bomlástermék nem keletkezik. Melegítéskor vagy tűz 
esetén mérgező gázok képződhetnek, pl.: foszfor-oxidok (pl.: P2O5), kén-oxidok (SOx), ammónia, klór, fluor, 
hidrogén-klorid. 

Akut toxicitási mutató 

A szuperfoszfát adatai: 

LC50  (hal, 96 h) 
EC50   (Daphnia, 72 h) 
EC50  (alga, 72 h) 
EC50  (aktív lerakódás, 3 h) 

> 85,9 mg/l  (OECD 203 diammónium-hidrogén-ortofoszfát) 
1790 mg/l 
> 87,6 mg/l  (OECD 201,koncentrált szuperfoszfát TSP) 
>100 mg/l, NOEC: 100 mg/l (OECD 209, EC C.11) 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

 

12.4. Talajban való mobilitás 

 

12.5.  A PBT és a vPvB-értékelés eredményei 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

 

 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

 

 

 

Bármilyen szállítóeszközzel szállítható, feltéve, ha a terméket az időjárási körülményektől és a szállítás 
közbeni elmozdulástól megvédtük. 
14.1. UN szám 

 

14.2. ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok 

 

14.4. Csomagolási csoport 

 

14.5. Környezeti veszélyek 

 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 

14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC-kódex szerinti ömlesztett szállítás 

 

 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 

14. szakasz: Szállítási információk 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 

A nitrogén temészetes nitrifikációs vagy denitrifikációs cikluson megy keresztül, amely során nitrogént vagy nitrogén-
oxidokat hoz létre. A foszfátok kálcium-, vas-, és alumínium-foszfátokká alakulnak át, vagy a talaj szervesanyagához 
kötődnek. A káliumot felszívják az agyagtalajok, vagy a talajoldatokban ionos formában találhatóak meg. 
A terméket nem szabad nagy mennyiségben a vízelvezető hálózatba önteni, mert emiatt eutrofizáció léphet fel az 
elzárt vizes területeken. 

Alacsony a szervetlen összetevők tulajdonságai miatt. 

Vízben jól oldható A talajrészecskék elnyelik az ammónium-iont A foszfátok röviddel a talajbakerülés után 
immobilizálódnak a talajban. A káliumionokat felszívják az agyagtalajok. A lágy kálium kimosódhat a talajból. 

Mivel szervetlen összetevők keverékeiről van szó, nem relevánsak a PBT és a vPvB kritériumok. 

Nincs 

A helyi és országos előírásoknak megfelelően a hulladékot ülepítéssel vagy elégetéssel ártalmatlanítsuk. Kerüljük el 
azt, hogy az anyagok természetes vizekbe kerüljenek. A biológiai lebomlás ellenőrzése a szennyvízkezelés folyamata 
során lehetséges. 
A hulladékot és a termék csomagolását olyan vállalathoz kell szállítani, amely hulladékkezeléssel 
foglalkozik. Hulladékkulcs: 16 03 03 Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 

Csomagolóanyag hulladékkulcsa: 15 01 02  Műanyagcsomagolások 

Az ADR/RID rendeletek alapján nem minősül veszélyes terméknek. 

Az ADR/RID rendeletek alapján nem minősül veszélyes terméknek. 

Az ADR/RID rendeletek alapján nem minősül veszélyes terméknek. 

Az ADR/RID rendeletek alapján nem minősül veszélyes terméknek. 

A címkézés alapján nem veszélyes a környezetre.  

Nincs 

Nem vonatkozik ide 
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Jogszabály  
Jogi közlöny, 2011., 63. szám, 
módosított 322. pont 

A vegyi anyagokról és keverékeiről szóló 2011. évi (február 25.) törvény 

Jogi közlöny, 2013., 21. pont A hulladékokról szóló 2012. évi (december 14.) törvény 

Jogi közlöny, 2013., 888. pont A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 2013. évi (június 13.) törvény 

Rendeletek - Osztályozás  

Jogi közlöny, 2015,208., 888. 
pont, egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg 

2012. évi (augusztus 10.) EüM rendelet a vegyi anyagok és keverékeik osztályozási kritériumairól és módszereiről  

Rendeletek - Címkézés  

Jogi közlöny, 2015. ,450., 
egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg 

2012. évi (április 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagok, veszélyes keverékek, és bizonyos vegyi keverékek csomagolásának 
címkézéséről 

Rendeletek - Csomagolás  

Jogi közlöny, 2012., módosított 
688. pont 

2012. évi (június 11.) EüM rendelet a veszélyes anyagok kategóriáiról, és azon veszélyes anyagokról, amelyek csomagolását gyermekek 
kinyitni nem tudják, és amelyeken a veszélyt taktilisan érzékelhető módon jelezték.   

Rendeletek - Munkavédelem 

Jogi közlöny, 2012., 890. szám 2012. évi (július 22.) EüM rendelet a munkahelyi körülmények között rákkeltő vagy mutagén hatású vegyi anyagokról, azok 
keverékeiről, szerekről, vagy gyártási eljárásokról. 

Jogi közlöny, 2005., 11. szám, 
módosított 86. pont 

2004. évi (december 30.) EüM rendelet a munkahelyi vegyi tényezők előfordulásával összefüggő munkavédelemről.  

Jogi közlöny, 2014., 817. pont A munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2014. évi (június 6.) rendelete az egészségre veszélyes, munkahelyen található 
anyagok legmagasabb elfogadható koncentrációjáról és intenzitásáról. 

Rendeletek - Környezetvédelem 

Jogi közlöny, 2014., 1923. szám A környezetvédelmi minisztérium 2014. évi (december 9.) rendelete a hulladékokat ismertető katalógusokról.  

Rendeletek - Korlátozások, tilalmak 

Jogi közlöny, 2013., módosított 
180. pont 

A gazdasági miniszter 2013. évi (január 29.) rendelete a veszélyes anyagok és keverékek gyártását, forgalmazását vagy 
felhasználását érintő korlátozásokról, illetve az ezen anyagok által okozott veszélyről, és ezen anyagoknak az ugyanazon veszélyes 
anyagokat és keverékeket tartalmazó termékek forgalmazásába és felhasználásába történő bevezetéséről.  

Jogi közlöny, 2013., 1314. pont A gazdasági miniszter 2013. évi (október 10.) rendelete az 1907/2006. Rendelet XVII. Melléklete korlátozásainak 
alkalmazásáról. 

EK REACH Rendeletek  

Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja 2007. L 136, helyesbítés 
az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2006. L 396-hoz + 
Helyesbítés (Az Európai Unió 
Hivatalos Lapja 2009. L 5.2-esből 
a 36.) + Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja 2010.  L 12.5-ből a 
módosított 118. 

 

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

Ek-rendeletek - CLP  

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2008. L 354 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1336/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) a 648/2004/EK rendeletnek az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása 
érdekében történő módosításáról 

Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja 2008. módosított L 353 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

EK-rendeletek - kivitel és behozatal 

Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja 2012. L 201 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.)a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 
behozataláról 

Egyéb  

 A veszélyes áruk osztályozása az ADR-megállapodás és az RID-rendeletek alapján  

Jogi közlöny, 164. szám, 1115. 
pont 

2010. évi (szeptember 1.) EüM rendelet a vegyi anyagok, vegyipari termék gyártása, vagy vegyipari termék és annak tárolási 
módszerének visszavonásáról  

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

 
A REACH 14. cikkének megfelelően elvégezték a kémiai biztonsági értékelést a következő összetevőre: 
Szuperfoszfát (monokalcium-foszfát) 

http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=384
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_czynniki_chem.doc
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000018001.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000018001.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000018001.pdf
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=483
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=483
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=483
http://dziennikustaw.gov.pl/D2010164111501.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2010164111501.pdf
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16. szakasz: Egyéb információk 

Oktatás: Az alkalmazottaknak meg kell tanulniuk a termék helyes kezelését. A termék használata előtt el kell 
olvasni az adatlapot. 
Korlátozott használat: nincs 
Adatforrás: A 15.1. pontban felsorolt jogszabályok, a szuperfoszfátról készített kémiai biztonsági jelentés, a 
szuperfoszfátra, mangánra, kénre és rézre vonatkozó, FARM-konzorcium által készített eSDS, a kénbeszállító 
adatlapja, IUCLID-adatbázis. 
Bevezetett módosítások: 
A következő pontok: 1.4; 2.1; 3.1; 15; 16. 
 
Osztályozás: 
A keverék osztályozása a CLP-alapján történt, az osztályozási kritériumok megtartásával a CLP Rendelet I. 
Melléklete 2-5. részében szereplő minden expozíciós osztály esetében, illetve a CLP Rendelet I. Melléklete 3-4. 
részében szereplő keverékosztályzási kritériumok figyelembe vételével (értékelési módszer: keverékosztályozás, 
amennyiben minden, vagy csak valamennyi összetevőről állnak rendelkezésre adatok) 
A 67/548/EGK Rendeletnek megfelelő osztályozást a számításos módszer szerint végezték el. 
 

A termékek paraméterei 

      
    

      
      
      

      
      
      
      
      

     

 
 

A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

LUBOFOSKA 
5-10-15 

LUBOFOSKA 
0-12-24 

LUBOFOS 
5-10-25 

(N) AMMÓNIUM-NITROGÉN 5,0 - 5,0 

(P2O5) ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 10,0 12,0 10,0 

(P2O5) SEMLEGES AMMÓNIUM-CITRÁTBAN, ÉS VÍZBEN OLDHATÓ 
FOSZFOR-PENTOXID 

9,0 10,0 5,0 

(P2O5) VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 8,0 9,0 2,5 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 15,0 24,0 25,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID 12,5 14,0 - 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID 30,0 20,0 15,0 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 

NPK-
műtrágya 

B.1.1 

EC-
műtrágya 

PK-
műtrágya 

B.4 

EC-műtrágya 

NPK-

műtrágya 

B.1.1 

Részben oldott 
ásványi 
foszfátot 
tartalmaz 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 
 

 
 

A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

 
LUBOFOSKA 

LUBOFOSKA 
3,5-10-20 

LUBOFOSKA 
3,5-10-22 

(N) AMMÓNIUM-NITROGÉN 4,0 3,5 3,5 

(P2O5) ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 12,0 10,0 10,0 

(P2O5) SEMLEGES AMMÓNIUM-CITRÁTBAN, ÉS VÍZBEN OLDHATÓ 
FOSZFOR-PENTOXID 

11,0 9,0 9,0 

(P2O5) VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 10,0 8,0 8,0 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 12,0 20,0 22,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID 14,0 12,5 10,0 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID 29,0 25,5 22,0 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 
NPK-műtrágya 

B.1.1 

EC-műtrágya 
NPK-műtrágya 

B.1.1 

EC-műtrágya 
NPK-műtrágya 

B.1.1 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 
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A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

LUBOFOSKA 
5-10-15 

LUBOFOSKA 
0-12-24 

(N) AMMÓNIUM-NITROGÉN 5,0 - 

(P2O5) ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 10,0 12,0 

(P2O5) SEMLEGES AMMÓNIUM-CITRÁTBAN, ÉS VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-
PENTOXID 

9,0 10,0 

(P2O5) VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 8,0 9,0 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 15,0 24,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID 12,5 14,0 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID 30,0 20,0 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 

NPK-műtrágya 
B.1.1 

EC-műtrágya 

PK-műtrágya 
B.4 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 

 

 

 
 

 
A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

 
LUBOFOS 12 

 
LUBOFOS PKMg 

 
LUBOFOS PK 

LUBOFOS NA 
UŻYTKI ZIELONE 

LUBOFOS ON 
GRASSLAND 

(P2O5)  ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-

PENTOXID - 

12,0 12,0 14,0 7,0 
     A GARANTÁLT P2O5-TARTALOM LEGALÁBB 2 %-OS 
HANGYASAVBAN OLDHATÓ 
LEGYEN 

    
 55 55 55 55 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 20,0 24,0 24,0 20,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID 2,0 2,0 3,0 2,5 

(MgO) ÖSSZES MAGNÉZIUM-OXID 4,5 3,0 - 5,0 

(Na)  ÖSSZES NÁTRIUM - -  2,5 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID 6,0 5,0 6,5 10,0 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 

PK-műtrágya 
B.4 

Foszfátösszetevők: lágy őrölt ásványi foszfát 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 

 

 
 
 

A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

 

LUBOFOS POD 
ZIEMNIAKI 

LUBOFOS FOR POTATO 

LUBOFOS 
BEZCHLORKOWY 

3,5-10-15 
LUBOFOS CHLORIDE 

FREE 

(N) AMMÓNIUM-NITROGÉN 3,5 3,5 

(P2O5) ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID - 7,0 10,0 
A GARANTÁLT P2O5-TARTALOM LEGALÁBB 2 %-OS HANGYASAVBAN 
OLDHATÓ 
legyen 

  
 55 55 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 25,0 15,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID - 2,0 

(MgO) ÖSSZES MAGNÉZIUM-OXID 2,5 2,5 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID 19,5 27,5 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 

NPK-műtrágya B.1.1 

Foszfátösszetevők: lágy őrölt ásványi foszfát 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 
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A tápanyagok formája és oldhatósága 

 
Tartalom  %, m/m 

 

LUBOPLON 
5-17-30 

LUBOPLON 
0-10-30 

(N) AMMÓNIUM-NITROGÉN 5,0 - 

(P2O5) ÁSVÁNYI SAVAKBAN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 17,0 10,0 

(P2O5) SEMLEGES AMMÓNIUM-CITRÁTBAN, ÉS VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-
PENTOXID 

16,0 9,0 

(P2O5) VÍZBEN OLDHATÓ FOSZFOR-PENTOXID 14,0 8,0 

(K2O) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLIUM-OXID 30,0 30,0 

(CaO) VÍZBEN OLDHATÓ KÁLCIUM-OXID - 12,5 

(SO3) ÖSSZES KÉN-TRIOXID - 16,0 

MŰTRÁGYATÍPUS EC-műtrágya 

NPK-műtrágya 
B.1.1 

EC-műtrágya 
PK-

műtrágya 
B.4 

A garantált tartalom tűréshatára megfelel a  műtrágyákról szóló 2003/2003/ EK Rendeletnek 

 

 

Ez az információ jelenlegi ismereteinken és tapasztalatunkon alapul. A biztonsági adatlap a termékeket a 
termékbiztonsági előírások szempontjából ismerteti. Az itt közölt adatainkkal nem kívánjuk biztosítani a 
termék tulajdonságait. 


