
UAN 30 N

Veszélyes áru kategóriája:
nem minősül veszélyes árunak 

Tűzveszélyességi osztálya 3 (nem tűzveszélyes)

Vámtarifaszám: 3102 8000

Sűrűség: 1300 kg/m3

Tárolás: száraz, hőtől és napsütéstől védett helyen 
tárolandó.

Felvilágosítás: +43 (70) 6914-141

37L

EK-MŰTRÁGYA 
Ammónium-nitrát és karbamid vizes 
oldata, 30 % (UAN-oldat)
 
30 % N Nitrogéntartalom 
 15,0 % N Amid-nitrogén formájában 
   7,5 % N Nitrát–nitrogén formájában  
    7,5 % N  Ammónium–nitrogén  

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

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. 

A szállítás folyékony állapotban; tartálykocsiban, 
konténerben, és tartályvagonban történhet. 

Szállítási besorolás: nem veszélyes áru, ezért nem 
jelölésköteles.
UN Nr: nem veszélyes áru, nem jelölésköteles
Veszélyjel: nem veszélyes áru, nem jelölésköteles

Tudnivalók betárolás előtt: 
Az UAN-oldat bármilyen arányban keverhető vízzel. 
A vasból, acélból, nikkelből és színesfémből készült 
tárgyak az UAN-oldat hatására korrodálódnak. Az acél- 
és alumíniumötvözeteket, valamint műanyagokat nem 
károsítja.

Biztonság és környezetvédelem:
Az UAN-oldat nem gyúlékony. A beszáradt 
oldatmaradék azonban szerves anyagokkal (fa, szalma, 
gyapjú, olaj, stb.) érintkezve begyulladhat, es bizonyos 
körülmények között robbanást is okozhat.
Az UAN-oldatot óvni kell az erős felmelegedéstől, ami 
vízvesztést okoz, és ezzel az anyag kikristályosodását 
idézheti elő.
A legfontosabb utasításokat az UAN-oldat biztonsági 
adatlapja tartalmazza.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT SZÍVESEN ÁLLUNK 
RENDELKEZÉSÉRE. 

Értesítse azonnal az alábbi címeket: 

Borealis L.A.T GmbH
A-4201 Linz, St.-Peter-Strasse 25
Tel.: +43 (0) 732 6914-24-66 Üzemi tűzoltók  

Tájékoztató

Ammónium-nitrát és karbamid oldat (UAN-oldat)
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. 


