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ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító
A készítmény
neve: GRANU S 90, WIGOR S

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
A Wigor S, mely elemi kén bentonitos keveréke, egy ásványi trágya kénigényes növények trágyázására.
Alkalmazható önállóan vagy más olyan trágyákkal keverve, amelyek nem tartalmaznak a 10. szakaszban megadott,
összeférhetetlen anyagot.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Szállító: Cím:
Telefon/Fax:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
(00-48-15) 856 58 01 /(00-48-15) 822 97 97

E-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl
1.4. Sürgősségi telefonszám:

(00-48-15) 855 41 14; 856 55 55

VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás
Veszélyesség

besorolás az 1272/2008 (EK) (CLP) rendelet szerint+ hozzásorolás:

fizikai-kémiai
tulajdonságokból eredő

nem besorolt. Nem jelent veszélyt.

az emberre Irritáló hatású a bőrre: Skin Irrit. 2
(H315 Bőrizgató hatású).

a környezetre nem besorolt. Nem jelent veszélyt.

2.2. Címkézési elemek

Piktogram: GHS07
Veszélyt jelző szó: Figyelem
A veszélyfajtára utaló figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

2.3. Egyéb veszélyek
Nincs.

3.2. Keverékek
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Anyag neve súly % CAS szám EK szám Index szám CLP osztályozás Regisztrációs szám

Kén >80 7704-34-9 231-722-6 016-094-00-1 Skin Irrit. 2,
H315

01-2119487295-27-XXXX

Kén és betonit keveréke (ásványi nyersanyag, iszapos anyag, 70-80% montmorilonitot tartalmaz).

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése
Belélegzés:

A károsultat friss levegőre vinni, aminek elégnek kell lennie. Amennyiben nem múlnak el a panaszok vagy rosszullét
esetén orvoshoz fordulni.

Bőrrel való érintkezés:
A szennyezett ruhadarabot eltávolítani. A szennyezett bőrt szappanos vízzel alaposan lemosni, majd nagy
mennyiségű vízben leöblíteni. Panasz, irritáció esetén orvoshoz fordulni.

Szembe kerülés:
A szennyezett szemet, szélesre tárt szemhéjak mellett hűvös, bő vízzel néhány percig átöblíteni. Amennyiben nem
múlnak el a tünetek, orvoshoz fordulni.

Lenyelés:
A szájat vízzel ki kell öblíteni. Nagy mennyiségű vizet kell itatni. A gyomrot 5% nátrium szénhidrogén oldattal is át
lehet öblíteni, majd gyomortisztítót adni. Rosszullét esetén orvoshoz fordulni.

4.2. A kitettség legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatásai
Nem szabadna fellépnie.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tanácsok az orvos számára: tüneti kezelés.
A segítséget nyújtó orvosi személyzetnek bemutatni a biztonsági adatlapot, a címkét vagy a csomagolást.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag
Alkalmazható oltóanyagok: vízköd, oltóhab, CO2 poroltó és egyéb elérhető oltóanyagok. A kis tüzeket kézi
oltóanyaggal, vízköddel oltani. A nagy és óriási tüzeket vízzel oltani cseppes és vízköddel. Zárt helyiségekben
ajánlatos vízgőzt használni.
Nem alkalmazható oltóanyag: sűrű vízsugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
A kén jelenléte miatt fennáll a lehetősége a trágya kigyulladásának. A kén égésekor mérgező (légutak) irritatív gáz
– SO2 kéndioxid fejlődik.
A tűz vagy magas hőmérséklet hatásának kitett, egységcsomagolásban lévő trágyát vízpermettel kell hűteni, és
lehetőség szerint biztonságosan el kell távolítani a veszélyzónából, majd folytatni kell a hűtést.
Kizárni (minimálisra csökkenteni) a trágyapor kialakulásának a lehetőségét – fennáll a korlátozott (minimális)
veszély, hogy a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslatok
Védőfelszerelést viselni: felső légutak védelmére és az egész test védelmére, exploziméter.

INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
El kell távolítani a veszélyzónából minden olyan személyt, aki nem vesz részt a baleset felszámolásában.
Mentőalakulatot kell hívni. A megfelelő védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tilos a veszélyeztetett
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