
COMPLEX 20/20
 +7SO₃+Zn

Na požiadanie je k dispozícii karta 
bezpečnostných údajov.

Číslo colného sadzobníka: 3105 5100

Vlastnosti produktu:
Objemová hmotnosť: 1050 kg/m3

Veľkosť častíc:  2,0 – 5,0 mm min. 95 % 
<2 mm max. 2 %

Priemerná veľkosť častíc: 3,3 – 4,1 mm

Skladovanie: Skladujte v suchu, chráňte pred
teplom a priamym slnečným žiarením.
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HNOJIVO ES 
Hnojivo NP(S) 20/20 (+7)
so stopovým prvkom pre použitie na
ornej pôde a v záhradníctve
 
20 % N  Celkový dusík
 7,5 % N Dusičnanový
 12,5 % N Amoniakálny 
20 % P₂O₅ Fosforečnany rozpustné v neutrálnom
 citrane amónnom a vode
 16,0 % P₂O₅ Vodorozpustný fosfor
  7,5 % SO₃ Celkový oxid sírový
 6,5 % SO₃ Oxid sírový rozpustný vo vode
  0,01 % Zn Celkový zinok

Hmotnosť: …... kg netto

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25
4021 Linz / Rakúsko
Tel.: +421 35 77 86 305
E-mail: lat.sk@borealisgroup.com
www.borealis-lat.com

Výrobný závod: Linz

Príbalový leták



Preprava
Tovar nepodlieha GGVE (predpis pre železničnú dopravu 
nebezpečného tovaru) / GGVS (predpis pre cestnú a železničnú 
dopravu nebezpečného tovaru) / ADNR (európske nariadenie 
pre dopravu nebezpečných látok na Rýne). V prípade 
pôsobenia tepla na prepravník so silom, napríklad v prípade 
požiaru, nehody pri preprave alebo v prípade poškodenia 
vozidla je potrebné bezpodmienečne zabrániť nárastu tlaku 
následkom chemického rozkladu hnojiva. Pomocou ventilu 
znížte tlak v prepravníku so silom, otvorte uzávery a kryty 
nádrže, prepravnú nádobu ochladzujte zvonka rozptýlenými 
prúdmi vody a naplňte ich vodou.

Ochrana pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi
Hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho ľahko absorbujú 
vlhkosť. Aby ste predišli ich stvrdnutiu a zachovali schopnosť 
rozptylu hnojiva je potrebné ich  neustále skladovať v suchu a 
chrániť pred vzdušnou vlhkosťou, teplom a priamym slnečným 
žiarením.

Voľne ložený tovar
Hnojivá by sa preto mali skladovať v pevných budovách 
s nepriepustnou strechou pri zatvorených dverách a plniacich 
otvoroch. Podlahy a steny je potrebné izolovať proti vlhkosti. 
Voľne ložený tovar je potrebné hromadiť radšej do výšky ako 
do šírky. Dôrazne odporúčame ich starostlivo prikryť plachtami 
alebo fóliami – aj v prípade prerušenia nakládky alebo 
vykládky.

Vrecovaný tovar
Vrecované hnojivo by nemalo byť ukladané na seba vo 
väčščom množstve než 16 vriec, pokiaľ možno čo najviac 
uzavretej formácii: pri uskladnení pomocou paliet sa vyhnete 
príliš veľkému tlaku na vrece! (palety s dvojitým dnom, 
medzipalety.)

Pred uskladnením majte na pamäti
Hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho se nesmú 
z bezpečnostných dôvodov v žiadnom prípade dostat do 
styku s horľavými látkami (napríklad olej, pohonné hmoty, 
zvyšky slamy a obilia). Pred uskladnením týchto hnojív je 
potrebné starostlivo vyčistiť skladovacie priestory určené k ich 
skladovaniu.
Hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho je potrebné 
skladovať oddelene od alkalicky alebo kyslo reagujúcich 
látok, napríklad od páleného, haseného alebo čiastočne 

haseného vápna, vápenných zmesí a od dusíkatého vápna, 
Thomasovej múčky a superfosfátov.

Vlastnosti a možné nebezpečenstvo
Dodávané hnojivo s obsahom dusičnanu amónneho NIE JE 
SAMOZÁPALNÉ a NIE JE VÝBUŠNÉ. Následkom pôsobenia 
ohňa alebo tepla a tiež následkom požiaru káblov a pôsobenia 
zasypaných prenosných reflektorov alebo zváračských prác 
môže pri teplotách nad 130°C dôjsť k chemickému rozkladu 
hnojiva, ktorý však po odstranení zdroja tepla sám od seba 
prestane. Chemický rozklad možno spozorovať podľa výskytu 
žltlo-hnedého zdraviu škodlivého dymu, nie však podľa 
výskytu plameňov alebo svetelných úkazov. Do zadymených 
skladovacích priestorov se smie vstupovať len s vhodnými 
dýchacími prístrojmi.

Opatrenia pre boj proti ohňu v prípade jeho vzniku
(požiar alebo chemický rozklad)
VOLAJTE  HASIČOV!

IHNEĎ ZAČNITE S BOJOM PROTI POŽIARU! Ihneď odstráňte 
prístupné ložiská chemického rozkladu! Pre zvládanie 
požiaru používajte LEN VODU! Hasiace prostriedky ako pena 
a oxid uhličitý sú neúčinné, rovnako tak je neúčinné zakrytie 
požiaru pieskom alebo samotným hnojivom! Vďaka použitiu 
prúdnic pre hasenie sypkých alebo vláknitých látok je možné 
dosiahnuť cieleného pôsobenia do hĺbky bezprostredne do 
ložiska chemického rozkladu. Prostredníctvom vhodných 
opatrení zabráňte prieniku hasiacej vody do odpadných 
odtokov (kanalizácia, podpovrchové a povrchové vody) 
napríklad pomocou pieskových alebo zeminových valov. 
Vstupy do kanálov uzatvorte pomocou vodných vankúšov.
Zvládanie ohňa podstatne uľahčí vaša znalosť skladu a prehľad 
aktuálneho rozmiestnenia jednotlivých hnojív.

V PRÍPADE POTREBY ĎALŠÍCH  INFORMÁCIÍ SME VÁM RADI 
K DISPOZÍCII.

Tiež, prosím, bez omeškania informujte:
Borealis Agrotrade Melamine GmbH, A-4021 Linz,  
St.-Peter-Strasse 25; LAT Slovakia s.r.o.: 035 7786305
Tel. 0043 (70) 6914-24 66 závodnú jednotku požiarnej 
ochrany

Informácie
Vážený obchodný partner!
Pokiaľ by sa napriek starostlivej nakládke objavili nedostatky, žiadame vás, aby ste dodržiavali nasledujúce 
pokyny týkajúce sa príslušného druhu prepravy:

Železničná preprava:
V prípade, že sa vyskytnú závady,  prerušte vykládku a zabezpečte spísanie skutkovej podstaty (komerčného zápisu) železničnej 
stanici . Pre vybavenie reklamácie nám bez meškania pošlite tento popis skutkovej podstaty spolu  so sprievodným 
dokladom.

Preprava nákladným vozidlom:
Po nakládke vodič potvrdí riadne prevzatie tovaru. Škody, ktoré vznikli pri preprave, prípadne iné závady musí príjemca tovaru 
po prevzatí dodávky ihneď zaznamenať do dokumentu o náklade. Vodič musí závady v dokumente o náklade potvrdiť. Príjemca 
tovaru by  mal potom obdržať kópiu. Reklamáciu, prosím bez meškania nahláste subdodávateľovi.

Preprava loďou:
V prípade lodnej prepravy musí príjemca tovaru bez meškania ohlásiť závady ihneď po ich zistení subdodávateľovi a kormidelníkovi 
a musia byť dodatočne písemne potvrdené.  

Všeobecné smernice pre prepravu a skladovanie hnojív s obsahom dusičnanu 
amónneho – Hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho

Informácie v prípade potreby 
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