Příbalový leták

UAN 30 N
HNOJIVO ES

Dusičnan amonný – roztok močoviny 30
30 % N

celkový obsah dusíku
14,9% N močovinodusík
7,5% NH4-N Dusičnan amonný
7,5% NO3 -N Nitrodusičnan

Množství: ………. litrů

LINZER AGRO TRADE GmbH
St.-Peter-Strasse 25
A-4021 Linz/Rakousko

Vyhláška o nebezpečných látkách:
Tekuté hnojivo s dusičnanem amonným a močovinou,
skupina D I
Celní tariff č:
3102 8000
Hustota:
1300 kg/m3
Skladování: Chránit před silným zahřátím (ztráta
vody, rozklad)
Poradenství: 0043 (70) 6914-141

Tel. +43 (0) 732 6915-0
www.linzeragrotrade.com

LINZER AGRO TRADE is a registered trademark of the Borealis Group
11/2011
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Informace

Obecné směrnice pro přepravu a uskladnění hnojivové močoviny:

Vážený obchodní partnere!

Všeobecné směrnice pro dopravu a
skladování roztoku močovinového
dusičnanu amonného:

Kdyby se i při pečlivém nakládání vyskytly
nedostatky, žádáme Vás o dodržování
následujících pokynů, které se vztahují na
příslušný druh dopravy:
Železniční přeprava:
Při reklamacích přerušte vykládku a dejte u
dráhy podnět k sepsání zjišťovacího zápisu.
Tento zjišťovací zápis nám zašlete společně
s doprovodnými papíry zboží pro vyřízení
reklamace.
Přeprava nákladními auty:
Po naložení potvrzuje řidič řádný příjem zboží.
Škody způsobené přepravou popř. ostatní
reklamace je příjemce povinen zaznamenat
okamžitě po příjmu dodávky na nákladním listu.
Řidič musí reklamaci potvrdit na nákladním listu.
Příjemce zboží by měl z tohoto obdržet jednu
kopi. Reklamace hlaste prosím neprodleně
subdodavateli.

Informace v případě potřeby
Tel. +43 (0) 732 / 6914-2466 or 2991
Fax +43 (0) 732 / 6914-2403

Transport se uskutečňuje v cisternách,
kontejnerech a cisternových nákladních vozech.
Třída odle TRGS 511:
D1
Klasifikace přepravy: není to nebezpečný náklad,
proto není klasifikován
Číslo UN:		
není to nebezpečný náklad,
proto není klasifikován
Číslo nebezpečné látky:
není to nebezpečný
náklad, proto není klasifikován
Před uskladněním dbejte na následující:
Roztok je v každém poměru možno smísit s
vodou. Způsobuje korozi železa, oceli, niklu a
barevných kovů.
Ušlechtilé oceli, slitiny hliníku a plasty jsou vůči
němu odolné.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí:
AHL není hořlavý, zaschlé zbytky roztoku,
obzvláště ve spojení s organickými látkami
(dřevo, sláma, vlna, oleje atd.) však jsou hořlavé
a za všech okolností výbušné.
AHL je tedy nutno chránit před silným zahřátím
(ztráta vody, rozklad).
Shrnutí nejdůležitějších údajů je obsaženo v
bezpečnostním listu pro AHL.
JSME VÁM RÁDI K DISPOZICI PRO DALŠÍ
INFORMACE.
Borealis Agrolinz Melamine GmbH
A-4021 Linz, St.-Peter-Strasse 25
Tel. 0043 (732) 6914-2466 závodní jednotka
požární ochrany

