
UREA 46 N

Číslo colného sadzobníka: 3102 1010

Vlastnosti produktu:
Objemová hmotnosť: 705 kg/m3

Veľkosť častíc:  1,25 – 3,15 mm min. 95 % 
<1,25 mm max. 5 %

Priemerná veľkosť častíc: 1,6 – 2,4 mm

Skladovanie: Skladujte v suchu, chráňte pred
teplom a priamym slnečným žiarením.

43N

HNOJIVO ES 
Močovina 46
 
46 % N  Celkový amidický dusík

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



Doprava

Výrobok sa nepovažuje za nebezpečný náklad v zmysle 
ADR/RID/ GGVS/GGVE.

Skladovanie

Udržujte na suchom mieste. Neskladujte v blízkosti zdroja 
ohňa alebo tepla. Močovinové hnojivá sa nesmú skladovať 
spolu s oxidujúcimi látkami (napr. dusitanmi). Vysypanú 
močovinu vložte do uzatvárateľných nádob a opláchnite 
zvyšky veľkým množstvom vody.

Vlastnosti a možné riziká
Močovina je nejedovatá látka. Nanajvýš, tvorba prachu 
môže spôsobiť podráždenie očí, dýchacieho ústrojenstva 
ako aj pokožky (iba nízka úroveň). V prípade intenzívneho 
tvorenia prachu používajte respirátory na ochranu 
dýchacích orgánov, ak sa to vyžaduje. Močovina samotná 
nie je horľavá, ale podporuje horenie mnohých ostatných 
horľavých látok. Následkom účinku ohňa alebo tepla, 
teda aj káblových požiarov a preťaženia káblov lampy 
alebo z dôvodu zvárania môže začať jej rozklad pri teplote 
vyššej ako 130 ° C, ktorý automaticky skončí, ak bol zdroj 
tepla odstránený. Rozklad sa prejaví vo forme škodlivého 
žieravého a horľavého dymu.

Protipožiarne opatrenia v prípade nehody 
(V prípade požiaru alebo rozkladu)

ZALARMUJTE HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR!

Všetky nezainteresované osoby odveďte z nebezpečnej 
zóny v smere proti vetru. V nebezpečnej zóne použite 
nezávislý dýchací prístroj. Používajte vodu, suchý prášok 
alebo hasiace prístroje obsahujúce oxid uhličitý v prípade 
malého požiaru. Pre väčšie zdroje požiaru použite vodnú, 
penu alebo striekajte vodu. Zabráňte prenikaniu vody 
na uhasenie požiaru do vôd (kanalizácie, podzemných 
vôd a povrchových vôd) vhodnými opatreniami (napr. 
budovaním pieskových hrádzí alebo hrádzí zo zeminy). 
Zatvorte kanálové vpuste pomocou vodných vankúšikov. 
Hasenie je značne uľahčené vašim prehľadom a znalosťou 
skladu a ako je v ňom hnojivo rozmiestnené.

V PRÍPADE POTREBY ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ SME VÁM 
RADI K DISPOZÍCII.

Tiež, prosím, bez omeškania informujte:
Borealis Agrolinz 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

Všeobecné pokyny pre prepravu a skladovanie hnojív močoviny

Vážený obchodný partner!  
Ak by napriek nášmu starostlivému postupu pri nakládke došlo k nejakým nedostatkom pri nakladaní, dovoľujeme si Vás 
požiadať o dodržanie nasledujúcich pokynov týkajúcich sa príslušného spôsobu dopravy:

Železničná preprava:
V prípade sťažností, zastavte vykladanie a zabezpečte u železníc posúdenie škody spôsobenej železničnou spoločnosťou. 
Prosíme pošlite nám ihneď posúdenie škody spolu s nákladným listom na spracovanie sťažnosti.

Kamiónová doprava:
Po ukončení nakladania potvrdí vodič riadne prevzatie tovaru. Poškodenie pri preprave a / alebo ďalšie sťažnosti musia 
byť zaznamenané v prepravných dokladoch ihneď po obdržaní dodávky zo strany príjemcu tovaru. Vodič musí potvrdiť 
sťažnosť v prepravných dokladoch. Príjemca tovaru uchováva kópiu tohto dokumentu pre prípad jeho použitia. Prosíme, 
informujte ihneď subdodávateľa o sťažnosti.

Preprava loďou:
Sťažnosti v prípade prepravy po mori (po vodnej ceste) musia byť oznámené subdodávateľovi a kapitánovi lode ihneď po 
ich zistení a musia byť následne potvrdené písomne.

Informácie v prípade potreby 
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