
COMPLEX SOP 12/12/17
 +2MgO+12SO₃+B+Zn

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Veszélyes áru kategóriája:
nem minősül veszélyes árunak

Tűzveszélyességi osztálya 3 (nem tűzveszélyes)

Vámtarifaszám: 3105 2010

Gyári paraméterek:
Térfogatsúly:  1080 kg/m3 
Szemcseeloszlás:  min. 90 m/m% 2,0 – 5,0 mm
 között, max. 2 m/m% <2mm
Átlagos szemcseméret: 3,0 – 3,8 mm

Tárolás: száraz, hőtől és napsütéstől védett helyen 
tárolandó.

45N

EK-MŰTRÁGYA 
NPK(Mg,S)-Műtrágya 12/12/17 (+2+12) 
Mikroelem tartalmú műtrágya 
szántóföldi felhasználásra.
 
12 % N Nitrogéntartalom
 5,0 % N Nitrát-nitrogén formájában 
 7,0 % N Ammónium-nitrogén formájában
12 % P₂O₅ Semleges ammónium-citrátban
 és vízben oldódó foszfor-pentoxid
 9,6 % P₂O₅ Vízoldható foszfor-pentoxid
17 % K₂O  Vízben oldódó kálium-oxid
  2 % MgO Összes magnézium-oxid tartalom
12 % SO₃   Összes kén-trioxid tartalom,  

10,5 % SO₃ Vízoldható kén-trioxid
  0,05 % B Összes bór
 0,04 % B Vízoldható bór
  0,015 % Zn Összes cinktartalom

Mennyiség: ….. kg nettó

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25
4021 Linz / Ausztria
Tel.: +36 1 479 5959
E-mail: lat.hu@borealisgroup.com
www.borealis-lat.com

Származási hely: Linz

Árukísérő okmány



Tisztelt Partnerünk!
Amennyiben a körültekintő berakodás ellenére mégis 
hiányosságok merülnek fel, akkor megkérjük Önöket, 
hogy abban az esetben vegyék figyelembe a mindenkori 
szállítási típusra vonatkozó tudnivalókat: 

Vasúti szállítás esetén: 

Hiányosságok észlelése esetén függessze fel a  
kirakodást és kérje a tényállás megállapítását a vas 
útnál, majd a tényállásról szóló dokumentumot az 
árukísérő okmánnyal együtt haladéktalanul küldje meg 
részünkre, hogy a reklamációt feldolgozhassuk.  

Ammónium-nitrát tartalmú műtrágya
Mészammon-salétrom (MAS), és komplex műtrágya (NPK 
műtrágya).

Szállítás 
A termékre GGVE/GGVS/ADNR előírások nem vonat-
koznak. 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 vízpermet-
tel hűtse az edényzetet és töltse meg vízzel azt. 

Óvintézkedések nedvesség és környezeti hatások ellen
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. 

Ömlesztett áru
Az ömlesztett műtrágyát tömör tetős épületben, zárt 
ajtó és nyílások mögött tárolja. A padozatot és a falat 
nedvesség ellen szigetelje le. Az ömlesztett árut egymás 
fölé rakatolja és ne egymás mellé helyezze el. Javasoljuk, 
hogy a rakatot a be-/kitárolás megszakítása esetén is 
ponyvával vagy fóliával gondosan takarja le.

Zsákolt áru
A zsákolt műtrágyát legfeljebb 16 zsák magasan és 
lehetőleg zárt borítással lefedve lehet tárolni: raklapos 
tárolás esetén ne terhelje meg nagy nyomással a 
zsákokat! (duplaaljú raklapok, köztes raklapok).  

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 bom-
lás jelenségét nem lángok vagy fények kísérik, hanem  
sárgásbarna, egészségre ártalmas füst szabadul fel. A 
füstös helyiségekbe csak légzésvédő maszkkal lehet belép-
ni.  

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. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT SZÍVESEN ÁLLUNK  
RENDELKEZÉSÉRE. 

Értesítse azonnal az alábbi címeket: 
Borealis Agrolinz Melamine GmbH
A-4201 Linz, St.-Peter-Strasse 25
Tel.: 0043- (70) 6914-24-66 Hivatásos Tűzoltók  

Tájékoztató

Mészammon-salétrom (MAS), és NPK műtrágyák szállítására és tárolására 
vonatkozó általános szabályok

Felvilágosítás vészhelyzetben:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

06-80-20-11-99 (Zöld szám)
06-1-476-6464

Közúti teherszállítás esetén:
A berakodást követően a sofőr leigazolja az áru 
hiánytalan átvételét. A szállítással kapcsolatos 
sérüléseket ill. egyéb hiányosságokat az áru 
átvevője közvetlenül az áru beérkezésekor köteles 
a szállítólevélen megjelölni, amelynek másolata az 
áru átvevőjénél marad. A reklamációkról kérjük az 
előszállítót haladéktalanul értesíteni. 

Hajóval történő szállítás esetén: 

Az áru átvevője köteles a hajón történő szállítással 
kapcsolatban észlelt hiányosságokat haladéktalanul az 
előszállító vagy a kapitány felé jelenteni és ezt utólag 
írásban is megerősíteni.  


