Via Prato Grande, 4 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
P.IVA: 01679290351 - REA di RE n. 287736
Tel +39 0522-685224 - Fax +39 0522-685225
E-mail segreteria@agmsrl.info
Informačný list pre následného užívateľa nebezpečných látok a zmesí v súlade s čl. 32 nariadenia ES
1907/2006 (REACH)
Obchodný názov: ORGAZOT
Popis látky: produkt získaný sušením (vysokou teplotou) krvných produktov (plná krv)
Použitie produktu: hnojivo
Výrobca: AGM SRL Via Prato Grande, 4-42024 Castelnovo di Sotto RE- IT
Tel +39 0522 685224 Fax +39 0522 685225 segreteria@agmsrl.info
Dovozca: Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046/5400 501; info@agroaliance.sk
Výrobok ani látky z ktorých je vyrobený nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa platných predpisov.
Vzhľad: tuhý, granulovaný
Farba: tmavo hnedá
Zápach:
pH: 6,9 až 7,1
Nízka rozpustnosť vo vode
Použitá surovina spĺňa špecifické požiadavky nariadenia EU č. 142/2011 Príloha. X, KAPITOLA 2 Sekcia. 2, písmeno.
A a B - čo ich konfiguruje ako krvný produkt.
Výrobné miesto je uznané v súlade s čl. 24 nariadenia ES 1069/09 pod číslom ABP201UFERT3.
Produkt sa používa v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s nariadením ES č. 889/2008, ktorým sa vykonáva
nariadenie 834/2007, a je zaradený do prílohy 13 vyhlášky č. 75/2010 o hnojivách.
Podľa ustanovení čl. 31 a 32 nariadenia REACH, nie je povinnosťou pripraviť kartu bezpečnostných údajov, ale iba
zaslať určité informácie koncovému užívateľovi v dodávateľskom reťazci.
1. Číslo registrácie látky:
Látka by nemala byť registrovaná podľa nariadenia REACH, pretože spĺňa definíciu polyméru, ktorý je podľa čl. 2
odst. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oslobodený od uplatňovania hlavy II o registrácii.
2. Látky podliehajúce autorizácii: žiadne
3. Obmedzenie pre obsiahnuté látky: nie
4. Informácia o bezpečnom použití zmesi:
OPATRENIA PRVEJ POMOCI
- Pri zasiahnutí očí: vyplachujte čistou vodou po dobu 10-15 minút,
- Pri styku s pokožkou: Omyte mydlom a vodou, odstráňte kontaminovaný odev a obuv, pred opätovným použitím
odev vyperte.
- V prípade nadýchania: postihnutého preneste na čerstvý vzduch.
- Pri požití: vypite vodu, nevyvolávajte zvracanie, v prípade potreby vyhľadajte lekára.
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Nie je horľavý.
Hasiace prostriedky: na hasenie môžu byť použitý všetky hasiace prostriedky.
Protipožiarna ochrana: používajte vhodný respirátor, celotelové nepremokavé ochranné obleky, mali by ste
používať rukavice a obuv.
V PRÍPADE NÁHODNÉHO UVOLNENIA
Opatrenia na ochranu osôb: Používajte nepremokavú gumovú ochrannú obuv, noste ochranný odev a ochranu očí.
Ľudí udržujte mimo zasiahnutú oblasť.
Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabráňte vniknutiu do kanalizácie a vodných tokov.
Po rozliatí a / nebo úniku: Zachyťte práškom a premiestnite do vhodných nádob. Získaný produkt, pokiaľ nie je
znečistený, môže byť použitý ako hnojivo. Po manipulácii sa umyte.
MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste.

Manipulácia: Pred jedlom, pitím nebo fajčením sa vyhnite kontaktu pokožkou a očami. Umyte si ruky a ďalšie
exponované miesta mydlom a vodou najmä vtedy keď opúšťate pracovné miesto. Nevdychujte žiadny prach.
KONTROLA EXPOZÍCIE
- Ochrana rúk: Používajte gumené rukavice.
- Ochrana pokožky: Používajte ochranný odev.
- Ochrana dýchacích ciest: v prípade ak sa pri manipulácii vytvorí veľké množstvo prachu v uzavretých
miestnostiach a pri dlhodobom kontakte, použite ochranné masky proti prachu.
STABILITA A REAKTIVITA
Za normálnych podmienok používania stabilný.
Materiály, ktorým je treba vyhnúť: Žiadne zvláštne podmienky, ktorým treba zabrániť: vysoké a nízke teploty.
Nebezpečné produkty rozkladu: žiadne
LIKVIDÁCIA
Zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Zb., o odpadoch a jeho vykonávacie
predpisy najmä Vyhláška 365/2015 (katalóg odpadov) v znení neskorších predpisov).
Tento produkt sa nepovažuje za nebezpečný odpad.
Balení: prázdne obaly môžu obsahovať zvyšky a podliehajúcej likvidácii odpadu v zmysle vyššie uvedenej
legislatívy.
Ak potrebujete urgentné informácie, kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, 24 hodinová
konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66 (jazyk telefonickej služby: slovenčina) Adresa:
Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel: + 421 2 5465 2307, Fax: + 421 2 5477 4605,
Mobil: +421 911 166 066, E-mail: ntic@ntic.sk
Dátum vydania: 19. októbra 2015

