
  

LINZER WARE is a product of AMI Agrolinz Melamine International GmbH • A subsidiary of Borealis AG 
St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, www.linzerware.com

WE FEED PLANTS

LINZER UREA

HNOJIVO ES 
Močovina 46
 
27 % N   celkový močovinový dusík

Příbalový leták

Hmotnost: ….. kg netto

LINZER AGRO TRADE GmbH
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz/Rakousko
Tel. +43 (0) 732 6915-0

ISO 9001/ISO 14001
OHSAS 18001

LINZER AGRO TRADE Czech Republic spol. s.r.o.
370 10 České Budějovice
Nemanická 14/440
Poradenství: 387 221 613

Obsah rizikových prvků:
Hnojivo s dusičnanem amonným, skupina C I
Specifikace ze závodu:
Číslo celního tarifu:   3102 1010
Specifická hmotnost:  680 – 730 kg/m3

Granulace:  1,25 – 3,15 mm min. 95 %
  < 1,25mm max. 5 %
Střední velikost zrn:   1,6 - 2,4 mm

Skladování: skladujte v suchu, chraňte před
teplem a slunečním zářením.
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Vážený obchodní partnere!
Pokud by se navzdory pečlivé nakládce objevily 
nedostatky, žádáme vás, abyste dodržoval následující 
pokyny týkající se příslušného druhu přepravy:

Přeprava po železnici:
V případě závad přerušte vykládku a zajistěte u dráhy 
vylíčení skutkové podstaty. Pro vyřízení reklamace nám 
bez prodlení zašlete toto vylíčení skutkové podstaty spolu 
s průvodním dokladem.

Přeprava nákladním automobilem:
Po nakládce řidič potvrdí řádný příjem zboží. Škody 
vzniklé při přepravě, případně jiné závady musí příjemce 
zboží po obdržení dodávky ihned zaznamenat do 
dokumentu o nákladu. Řidič musí závady v dokumentu o 
nákladu potvrdit. Příjemce zboží by pak měl obdržet kopii. 

Reklamace, prosím bez prodlení hlaste subdodavateli.

Přeprava lodí:
V případě lodní přepravy musí příjemce zboží závady bez 
prodlení ohlásit ihned po jejich zjištění subdodavateli a 
kormidelníkovi a musí být dodatečně písemně potvrzeny.

Přeprava
Produkt není nebezpečným zbožím ve smyslu ADR (Evropská 
dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí) / RID 
(Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí) 
/ GGVS (předpis pro silniční a železniční dopravu nebezpečného 
zboží) / GGVE (předpis pro železniční dopravu nebezpečného 
zboží).

Skladování
Uchovávejte v suchu. Neskladujte v blízkosti zdroje ohně nebo 
tepla. Hnojiva s obsahem močoviny se nesmí v žádném případě 
skladovat spolu s oxidačními látkami (například dusitany). 
Vyteklou močovinu jímejte do uzavíratelných nádob, zbytky 
spláchněte velkým množstvím vody.

Vlastnosti a možná nebezpečí
Močovina je nejedovatá látka. V nejhorším případě připadá 
v úvahu při vzniku prachu podráždění očí a dýchacích cest 
a také nepatrné podráždění kůže. Při silném vzniku prachu 
používejte podle okolností ochranu dýchacích orgánů.
Močovina samotná není hořlavá, avšak podporuje hoření 
mnoha jiných hořlavých látek. Následkem působení ohně nebo 
tepla a také následkem požáru kabelů a působení přehlcených 
přenosných reflektorů nebo svářečských prací může při 
teplotách nad 130°C dojít k chemickému rozkladu hnojiva, 
který však po odstranění zdroje tepla sám od sebe přestane. 
Chemický rozklad lze zpozorovat díky vzniku zdraví škodlivého, 
žíravého a hořlavého dýmu.

Opatření pro boj proti ohni v případě jeho vzniku
(požár nebo chemický rozklad)

ZALARMUJTE HASIČE!

Všechny nezúčastněné osoby odveďte na návětrnou stranu 
(proti větru). V oblasti ohrožení používejte ochranné dýchací 
přístroje nezávislé na okolním vzduchu. U malých ohnisek 
požáru používejte vodu, hasící prášek nebo oxid uhličitý. U 
velkých ohnisek požáru používejte vodu, alkoholovou pěnu nebo 
postřik vodou.
Prostřednictvím vhodných opatření zabraňte průniku hasící vody 
do odpadních odtoků (kanalizace, podpovrchová a povrchová 
voda) například pomocí pískových nebo zeminových valů. 
Vstupy do kanálů uzavřete pomocí vodních polštářů.
Zvládání ohně podstatně usnadní váš přehled a znalost skladu a 
toho, jak je v něm hnojivo aktuálně rozmístěné.

PRO DALŠÍ INFORMACE JSME VÁM RÁDI K DISPOZICI.
Také, prosím, bez prodlení informujte:
AMI Agrolinz Melamine International GmbH
A-4021 Linz, St.-Peter-Straße 25
Tel. 0043 (70) 6914-24 66 závodní jednotka požární ochrany

Informace Obecné směrnice pro přepravu a uskladnění hnojivové močoviny:

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


