
UREA 46 N

Veszélyes áru kategóriája:
Nem minősül veszélyes árunak.

Tűzveszélyességi osztálya 3 (nem tűzveszélyes)

Vámtarifaszám: 3102 1010

Gyári paraméterek:
Térfogatsúly:  705 kg/m3 
Szemcseeloszlás:  min. 95 m/m% 1,25 – 3,15 mm
 között, max. 5 m/m% <1,25mm
Átlagos szemcseméret: 1,6 – 2,4 mm

Tárolás: száraz, hőtől és napsütéstől védett helyen 
tárolandó.

43N

EK-MŰTRÁGYA 
Karbamid 46% N
 
46 % N Nitrogéntartalom karbamid
 formájában

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 
vasútnál, majd a tényállásról szóló dokumentumot 
az árukísérő okmánnyal együtt haladéktalanul küldje 
meg részünkre, hogy a reklamációt feldolgozhassuk. 

Szállítás
Az ADR/RID/GGVS/GGVE előírások szerint a termék nem 
minősül veszélyes árunak. 

Tárolás
Tűztől és hőtől távol, száraz helyen kell tartani. A karbamid 
tartalmú műtrágyát tilos oxidálódó anyagokkal (pl. nitritek) 
együtt tárolni! Zárt edényzetbe fogja fel a kifolyt karbami-
dot.  
A maradékot pedig bő vízzel mossa fel.   

Tulajdonságok és veszélyforrások
A karbamid nem minősül mérgező anyagnak. Azonban 
porképződés esetén a szemet, bőrt és légutakat enyhén 
irritálhatja. Fokozott por esetén viseljen légzésvédő 
maszkot!  

A karbamid nem gyúlékony, de számos gyúlékony 
anyaggal reakcióba lépve tüzet okozhat. Tűz és hő, tehát 
kábeltűz vagy túlterhelt kábellámpa ill. hegesztés hatására 
130ºC felett karbamid szabadul fel, amely a hőforrás 
kiiktatása esetén önmagától megszűnik. A bomlást 
egészségre káros, maró és gyúlékony füst képződése 
kíséri.  

Teendők veszély esetén
(Tűz és bomlás)

ÉRTESÍTSE A TŰZOLTÓSÁGOT!!

Az oltásban részt nem vevő személyeket távolítsa el Luv 
oldalról (szél felőli oldal), a tűz 
környékéről (széliránnyal ellentétesen). Használjon 
környezeti levegőtől függetlenül működő (nehéz) 
légzésvédőt. Kis kiterjedésű lángfészek oltásához 
alkalmazzon vizet, száraz oltóport vagy haboltót. Nagy 
kiterjedésű tűzfészek megfékezéséhez használjon vizet, 
alkohol-ellenálló habot vagy vízpermetet.   
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 L.A.T GmbH
A-4201 Linz, St.-Peter-Strasse 25
Tel.: 0043- (70) 6914-24-66 Hivatásos Tűzoltók  

Tájékoztató

Karbamid tartalmú műtrágya 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. 


