
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 

 

Dusičnan vápenato-amónny 

Verzia 7.0 Dátum revízie: 06.11.2019 Predchádzajúci dátum: 
22.09.2016 

 

 

 

  
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Stránka 1 z 16 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 

Obchodný názov 

 

: NAC 27 N, NAC 27 N +3MgO, CAN 26 N 

 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú  

Použitie látky/zmesi 

 

: Hnojivá 

 
Odporúčané obmedzenia z 
hľadiska používania 

 

: Spotrebiteľské použitie 
 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Dodávateľ : Borealis L.A.T GmbH 

St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linec, Rakúsko 
Telefón: +43 732 6915-0 
 

 
E-mailová adresa : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

+421 2 5477 4166 Národné toxikologické informačné centrum (24h) 
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. 

2.2 Prvky označovania  

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. 
 

Doplnkové údaje o 
nebezpečenstve 
 

: EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu 
bezpečnostných údajov. 

 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Výsledky posúdenia PBT a 
vPvB 

 

: Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za 
perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko 

perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 
% alebo vyššom.  
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ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2 Zmesi 

Zložky 

Chemický názov Č. CAS 
Č.EK 
Indexové č. 

Registračné číslo 

Klasifikácia Koncentrácia 
(% w/w) 

Dusičnan amónny 6484-52-2 
229-347-8 

01-2119490981-27 

Ox. Sol. 3; H272 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 70 - < 80 

 
Poznámky :  Zmesi nie sú klasifikované ako Dráždiace oči (OECD 405 a 

OECD 437 štúdie sú robené na podobných zmesiach).  

 
   registračné číslo REACH: 

www.borealisgroup.com , Company - REACH - Registered 

substances 
 

Vysvetlenie skratiek viď oddiel 16. 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Pri vdýchnutí 
 

:  Preneste na čerstvý vzduch. 
Udržiavajte pacienta v teple a v kľude. 

V prípade potreby podávajte kyslík alebo vykonávajte umelé 
dýchanie. 
Vyhľadajte lekársku pomoc. 

 
Pri kontakte s pokožkou 
 

:  Omývajte veľkým množstvom vody. 
Ak sa vyvíja a pretrváva dráždenie, zaobstarajte lekársku 

opateru. 
Odstráňte kontaminované oblečenie a obuv. 
 

Pri kontakte s očami 
 

:  Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami 
najmenej 15 minút. 
Ak je to ľahké odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ sú 

nasadené. 
Ak sa vyvíja a pretrváva dráždenie, zaobstarajte lekársku 
opateru. 
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Pri požití 

 

:  Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.  

Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. 
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ 

starostlivosť. 
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  

Symptómy : Požitie môže vyvolať tieto symptómy: 
Gastrointestinálne poruchy 
Absorpcia tohto produktu telom môže viesť ku vzniku 

methemoglobínu, ktorý pri dostatočnej koncentrácii vyvoláva 
cyanózu. 
 

   Vplyvy opakovaných alebo dlhšietrvajúcich kontaktov s 
pokožkou môžu zahŕňať: 
Obtiaže 

 
   Vdychovanie: 

Riziko opozdeného edému pľúc. 

 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

Zaobchádzanie 

 

: Ponechajte pod lekárskym dozorom najmenej 48 hodín. 

 
 
 

  Liečte symptomaticky. 
Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum. 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 
 

:  Veľký prúd vody 
 

Nevhodné hasiace 

prostriedky 
 

:  Suchá chemikália 

Oxid uhličitý (CO2) 
Pena 
Nehasiť parou alebo pieskom. 

 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Zvláštne nebezpečenstvá pri 

hasení požiaru 
 

:  Nebezpečné rozkladné produkty vytvorené pri pož iari. 

Tvoria sa toxické výpary. 
Oxidy dusíka (NOx) 
Amoniak 

 
 
 

  Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore (napr. 
potrubie a kanalizácia) hlavne ak nastala kontaminácia s 
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nezlučiteľnými materiálmi. 

Viď kapitola 10. 
 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné 
prostriedky pre požiarnikov 
 

:  Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj. Kompletný 
ochranný odev proti chemikáliam  
 

Ďalšie informácie 
 

:  Zabráňte kontaminácii systému povrchových alebo 
podzemných vôd vodou použitou na hasenie požiaru. 
Obráťte sa na príslušné miestne úrady. 

 
 
 

  Zaistite, aby boli otvorené dvere a okná. 
Zabráňte vdychovaniu výparov z rozkladu. 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné  vybavenie a núdzové postupy 

Použite prostriedky osobnej ochrany. 
Vyvarujte sa tvorbe prachu. 
Pozametajte, aby ste predišli nebezpečenstvu pošmyknutia.  

Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.  
 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie.  
Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte príslušné úrady.  
 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  

Pozametajte, odsajte uniknutý materiál a preneste do vhodnej nádoby na zneškodnenie.  
Nemiešajte s piliny, horľavý alebo organické materiály.  

Udržujte nádobu otvorenú. 
Po očištení opláchnite zbytky vodou. 
 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 
Opatrenia pri zneškodňovaní je uvedená  v oddieli 13. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 
 

: Vyvarujte sa tvorbe prachu. 
Zabezpečte primerané vetranie. 
Zabráňte styku s nezlučiteľnými materiálmi. 

http://www.borealisgroup.com/
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Používajte len čisté zariadenie. 

 
Návod na ochranu pred 
požiarom a výbuchom 

 

:  Uschovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. 
Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.  

 
Hygienické opatrenia 
 

:  Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a 
bezpečnosti práce. Pravidelné čistenie zariadenia, pracoviska 

a odevu. Pred pracovnými prestávkami a okamžite po 
manipulácii s produktom si umyte ruky. Pri používaní 
nejedzte, nepite ani nefajčite.  

 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Požiadavky na skladovacie 

plochy a zásobníky 
 

:  Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. 

Skladujte v miestach prístupných len povolaným osobám. 
Obmedzte množstvo stohovaného tovaru (podľa miestnych 
predpisov) a udržujte voľný priestor v šírke minimálne 1 m 

okolo stohu baleného tovaru. Mala by sa zaviesť bežná 
údržba na zaistenie, aby sa na povrchoch nehromadil prach.   
 

 
 

  Vhodné materiály pre nádoby: Plasty Nerezová oceľ Hliník  
 

 

 

  Materiály nevhodné na uloženie do nádob: Meď Zinok  

 
Iné informácie o skladovacích 
podmienkách 

 

:  Chráňte pred slnečným žiarením. Zabráňte nechránenému 
skladovaniu na voľnom priestranstve. Chráňte pred vlhkosťou.  

 
 
 

  Opakovaným zahrievaním a ochladzovaním nad a pod 32 C 
sa tovar stáva poróznym na základe zmeny kryštalickej 

štruktúry, sprevádzané zvyšovaním prašnosti a prilovaných 
častíc. To môže viest k rozbitiu vriec a úniku produktu.   
 

Návod na obyčajné 
skladovanie 
 

: Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. 
Zabráňte styku s nezlučiteľnými materiálmi. 
Viď kapitola 10. 

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 
zvieratá. 
 

 
 

 Na farme sa presvedčte, že hnojivo nie je skladované v 
blízkosti sena, slamy, obilia, nafty a pod. 
 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia  

Osobitné použitia 
 

:  Berte do úvahy technické smernice o použití tejto látky/zmesi.  
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 

Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku. 

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Finálne 
použitie 

Spôsoby 
expozície 

Možné ovplyvnenie 
zdravia 

Hodnota 

Dusičnan amónny 

 

Pracovníci Kontakt s 

pokožkou 

Dlouhodobý, 

Systémová 

5,12 mg/kg 

bw/day mg/kg 
th/deň 

 Pracovníci Vdychovanie Dlouhodobý, 
Systémová 

36 mg/m3 

 Spotrebitelia Kontakt s 

pokožkou 

Dlouhodobý, 

Systémová 

2,56 mg/kg 

bw/day mg/kg 
th/deň 

 Spotrebitelia Vdychovanie Dlouhodobý, 
Systémová 

8,9 mg/m3 

 Spotrebitelia Požitie Dlouhodobý, 

Systémová 

2,56 mg/kg 

bw/day mg/kg 
th/deň 

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom  (PNEC) podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Životné prostredie Hodnota 

Dusičnan amónny čistiarni odpadových vôd 18 mg/l 

8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenia 

Vyvarujte sa tvorbe prachu. 
Zaistite primerané vetranie. 
Pred prácou s ohňom a horúcimi materiálmi na kontajneroch a zariadeniach zvyšky tovarov musi byť 

odstránené dokonalým umytím vodou. 

Prostriedok osobnej ochrany 

Ochrana zraku :  Ochranné okuliare 

(EN 166) 
 

Ochrana rúk

    Materiál : Nitrilkaučuk 
    Doba prieniku : >= 480 min 
    Hrúbka rukavíc : >= 0,11 mm 

    Smernica : Zariadenie by malo vyhovovať EN 374 
 

 

 

    Poznámky 

 

: Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte použite ochranné 

rukavice.  

http://www.borealisgroup.com/
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Dodržiavajte láskavo pokyny dodávateľa rukavíc, týkajúce sa 

priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiež do úvahy 
špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, 
ako je nebezpečenstvo rezania, brúsenia a dlhá doba 

kontaktu.  
 

Ochrana dýchacích ciest :  Protiprachové masky sa odporúčajú pri celkovej koncentrácii 

prachu nad 10 mg/m3. 
 

   Ochrana dýchacích vyhovujúci norme EN 143 / EN 149. 

 
    Filtr typu :  Filter P1 

 

Ochranné opatrenia :  V súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 sa používajú vhodné 
osobné ochranné prostriedky (OOP). 
 

Kontroly environmentálnej expozície  

Všeobecné odporúčania :  Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej 
kanalizácie. Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo 

kanalizácie, informujte príslušné úrady. 
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad 
 

: tuhý 
 

Farba 
 

:  Mení sa v závislosti od zloženia: 
 

 

 

  svetlošedý, svetlohnedý 

 
Zápach 
 

:  bez zápachu 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  nepoužiteľné  
 

pH 

 

: 6,0 - 8,0, 10 % 

 
Rýchlosť tavenia 
 

: 120 - 180 °C 
 

 
Teplota varu 
 

: Rozkladá sa pod bodom varu.  

Teplota vzplanutia 
 

: Nepoužiteľné, (anorganický) 
 

Horľavosť (tuhá látka, plyn) 

 

: Produkt nie je horľavý. 
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Horný výbušný limit 

 

: Nepoužiteľné  

Dolný výbušný limit 
 

: Nepoužiteľné  

Tlak pár 
 

: Nepoužiteľné (pevný)  
 

Hustota 

 

: 900 - 1.030 kg/m3 

 
 

Rozpustnosť (rozpustnosti) 

Rozpustnosť vo vode 
 

: čiastočne rozpustný  
 

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda 
 

: Nepoužiteľné (anorganický)  

 

Teplota rozkladu 

 

:  > 130 °C 

 
Výbušné vlastnosti 
 

: Nie je výbušný 
Dusičnan amónny, ktorý obsahuje menej ako 0,4% 

organického uhlíka nie je klasifikovaný ako výbušnina podľa 
UN testov (rad 1 a 2).  

 

 

 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore (napr. 

potrubie a kanalizácia) hlavne ak nastala kontaminácia s 
nezlučiteľnými materiálmi.  

Oxidačné vlastnosti 

 

: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. 

 

9.2 Iné informácie 

údaje sú nedostupné 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.  

10.2 Chemická stabilita 

Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie 
 

:  Pri kontakte so silnými bázami sa uvoľňuje amoniak.  
Kontakt so silnými kyselinami uvoľňuje dusíkaté plyny.  

Teplom sa rozkladá. 
 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Podmienky, ktorým sa treba : Teplota > 130 °C 
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vyhnúť 

 

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore. 

Zabráňte styku s nezlučiteľnými materiálmi. 
Vystavenie vzduchu alebo vlhkosti po dlhú dobu. 
 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 

 

:  Organické materiály 
Horľavý materiál 

Redukčné činidlá 
Silné kyseliny a silné bázy 
Práškové kovy 

Meď 
Zliatiny medi 
Chlorečnany 

Chrómany 
Dusitany 
síra 

permanganát 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Oxidy dusíka (NOx), Amoniak 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Akútna orálna toxicita 

 

:  LD50 (Potkan): 2.950 mg/kg  

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 401 
 

Akútna inhalačná toxicita 

 

:  LC50: > 88,8 mg/l 

Metóda: Nie sú dostupné žiadne údaje. 
 

Akútna dermálna toxicita 

 

:  LD50: > 5.000 mg/kg 

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
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Druh: Králik 

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 404 
Výsledok: Žiadne dráždenie pokožky 
 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Produkt: 

Informácia je poskytnutá na základe testovania zmesí s podobným zložením.  
 

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Druh: Králik 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 405 

Výsledok: Dráždi oči. 
 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia  

Senzibilizácia kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
Respiračná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Druh: Myš 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 429 

Výsledok: Nespôsobuje senzibilizáciu pokožky. 
Testovacia látka: Liadok amónno vápenatý 
Čítať naprieč (analógia) 

 

Mutagenita zárodočných buniek 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Genotoxicita in vitro 
 

: Typ testu: Test podľa Amesa 

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 471 
Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: Liadok amónno vápenatý 

 
 
 

: Typ testu: Test na chromozomálnu aberáciu in vitro 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 473 

Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: Liadok amónno vápenatý 
 

 
 

: Typ testu: Štúdia génovej mutácie in vitro na bunkách 
cicavcov 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 476 
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Výsledok: negatívny 

Testovacia látka: Dusičnan draselný 
 

Karcinogenita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Poznámky: Neboli zistené žiadne významné nepriaznivé účinky  
 

Reprodukčná toxicita  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Druh: Potkan 
NOAEL: > 1.500 mg/kg,  
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 422 

Testovacia látka: Dusičnan draselný 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Hodnotenie: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Druh: Potkan 
NOAEL: 0,185 mg/l 
Aplikačný postup práce: Vdychovanie 

Expozičný čas: 14 d 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 412 
Testovacia látka: Dusičnan amónny 

 

Aspiračná toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Toxicita pre ryby 
 

:  LC50 (Cyprinus carpio (kapor)): 447 mg/l 
Expozičný čas: 48 h 
Typ testu: Krátkodobý 

 
Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 

 

:  EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 490 mg/l 
Expozičný čas: 48 h 

Typ testu: Krátkodobý 
Testovacia látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Sladká voda 

 
Toxicita pre riasy 
 

:  EC50 : > 1.700 mg/l 
Expozičný čas: 10 d 

Testovacia látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Morská voda 
 

Toxicita pre baktérie 
 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  
Expozičný čas: 180 min 
Typ testu: Inhibícia respirácie aktívnych kalov 

Testovacia látka: Dusičnan sodný 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 209 
 

Toxicita pre ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: štúdia nie je vedecky opodstatnená 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
(Chronická toxicita) 

 

: EC50: 555 mg/l  
Expozičný čas: 7 d 
Druh: Bullia digitalis (prosobranch gastropod) 

 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie 
sú použiteľné pre anorganické látky. 

 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Zložky: 

Dusičnan amónny: 
Bioakumulácia :  Poznámky: Bioakumulácia je nepravdepodobná. 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 

 

Dusičnan vápenato-amónny 

Verzia 7.0 Dátum revízie: 06.11.2019 Predchádzajúci dátum: 
22.09.2016 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Stránka 13 z 16 

  

12.4 Mobilita v pôde 

Zložky: 

Dusičnan amónny: 

Mobilita 
 

: Prostredie: Voda 
Poznámky: úplne rozpustný 
 

 
 

: Prostredie: Pôda 
Poznámky: (NO3-), Neočakáva sa, že sa bude adsorbovať na 
pôde. 

 
 
 

: Prostredie: Pôda 
Poznámky: (NH4+), Po uvoľnení sa adsorbuje na pôde. 

 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Produkt: 

Hodnotenie 
 

: Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za 
perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko 
perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 

0,1 % alebo vyššom.. 
 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Produkt: 

Doplnkové ekologické 
informácie 

 

:  Poznámky: Zabráňte vniknutiu do spodnej vody, do 
povrchových vôd či do kanalizácie. 

Veľké znečistenie môže mať nepriaznivý dopad na životné 
prostredie napr. eutrofikáciu lokálnych povrchovýh vôd. 
 

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Produkt :  Môže sa uložiť na skládku alebo spáliť, pokiaľ to vyhovuje 
miestnym predpisom. 
Zabráňte vniknutiu do spodnej vody, do povrchových vôd či do 

kanalizácie. 
Nezneškodňujte spoločne s domovým odpadom.  
 

   Európskeho kód odpadov: 
06 10 99: odpady inak nešpecifikované 
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Znečistené obaly :  Vyprázdnite zostávajúci obsah. 

Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi. 
 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

14.1 Číslo OSN 

Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 

Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.4 Obalová skupina 

Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  

Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

Poznámky : Nie su potrebné žiadne špecifické inštrukcie., Nie nebezpečné 
tovary v zmysle ADR/RID, ADN, IMDG kódu, ICAO/IATA-
DGR, Dusičnan amónny, ktorý obsahuje menej ako 0,4% 

organického uhlíka nie je klasifikovaný ako výbušnina podľa 
UN testov (rad 1 a 2). 
 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a  Kódexu IBC 

Poznámky :  O samotom produkte nie sú dostupné žiadne údaje. 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 

životného prostredia  

REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a 
používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a 

výrobkov (Príloha XVII) 
 

: Podmienky obmedzenia je potrebné 
zohľadniť pre nasledovné záznamy: 

Dusičnan amónny (Číslo na 
zozname 58) 
Len pre profesionálnych 

používateľov. 
 
Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev 

závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.
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 Nepoužiteľné 

Iné smernice.: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) c. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní 

prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní: 
Príloha II 
Všetky podozrivé transakcie, významné zmiznutia a krádeže sa oznámia národným príslušným 

orgánom (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/explosives/explosives-precursors_en). 
 

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 o hnojivách 
 

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

nie 
 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Plný text H-prehlásení 

H272 : Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.  

H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Plný text iných skratiek 

Eye Irrit. : Podráždenie očí 

Ox. Sol. : Oxidujúce tuhé látky 

Ďalšie informácie 

Iné informácie 

 

:  Vydané v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006, Príloha II, a 

neskorších doplnkov. 
Zmeny od poslednej verzie sú zvýraznené na okraji. Táto 
verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 

 
Vypracoval 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
 

Zdroje kľúčových údajov, 
ktoré sa použili na 
zostavenie karty 

bezpečnostných údajov 
 

:  Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH 
Consortium, 2019 
EFMA / Fertilizers Europe Guidance documents 
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Odmietnutie 
 
Podľa našich najlepších znalostí je tu obsiahnutá informácia presná a spoľahlivá k dátumu vydania, 

avšak nepreberáme žiadnu zodpovednosť za presnosť a kompletnosť tejto informácie.  
 
Borealis neposkytuje žiadne záruky presahujúce tu uvedený popis. Nič tu uvedené 

nepredstavuje žiadnu záruku predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 
 
Zákazník zodpovedá za kontrolu a vyskúšanie našich výrobkov ohľadom ich vhodnosti na 

konkrétny účel zákazníka. Zákazník je zodpovedný za správne, bezpečné a zákonné 
používanie, spracovanie a manipuláciu s našimi produktmi.  
 

Nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť za používanie výrobkov Borealis v kombinácii s inými 
materiálmi. Tu uvedené informácie platia výhradne pre naše výrobky pri nepoužití v kombinácii s 
materiálmi tretích strán. 
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