
Biztonsági adatlap
Kiállítás kelte: 2003. 01. 08. 

Felülvizsgálva: 2012. 01. 13.

1. Az anyag /készítmény és a vállalat azonosítása

1.1. Megnevezés: BUVIPLANT F / FORMURIN

1.2. Az anyag/készítmény felhasználása: Lassú hatóanyagleadású nitrogén műtrágya 

1.3. Gyártó, cég neve és címe:

STRORECHEM Kft.
Budapest,  1225 Nagytétényi út 221-225.

Tel./Fax.:: (36-1) 207-5969, (36-1) 207-1361

1. Sürgősségi telefonszám: (36-1) 207-1361

ETTSZ éjjel-nappal hívható 06-80-20-1199

Budapest, IX. Nagyváradtér. 2.

2. Veszély azonosítása

Veszélyjelek: nincs

A termék megfelelő munkaeljárás szerinti felhasználás esetén nem tekintendő veszélyt 
jelentőnek. Lehetőség szerint szélcsendes időben juttassuk ki a termket az esetleges porzást 
megelőzendő. 

Különös veszélyesség emberre, környezetre: nincs

3. Összetétel

Nitrogén hatóanyag:        min.:   38,0 %

Karbamid-formaldehid kondenzátum (Ureaformaldehid)

EINECS szám: 271-898-1      CAS szám: 68611-64-3

4. Elsősegélynyújtás

Lenyelés: Ugyanaz, mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelés esetén.
              A termék akut/szervezeti toxicitása nagyon kisfokú.
Belégzés: normál környezeti feltételek mellett nem veszélyes
Szembe kerülés:  A nyitott szemet langyos, enyhén folyó vízzel 10-15 percig mossuk. 



Bõrre kerülés: Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek.
                      A bőrt bő vízzel, szappannal alaposan le kell mosni.

5. Tûzveszélyesség, tûzoltáshoz használható anyagok

A termék nem tűzveszélyes.
"E"  nem tűzveszélyes
Oltóanyag: vízsugár, szén-dioxid, hab, por.

Tűzbe kerülve CO2, CO, és Nox égéstermékek képződnek a termékből. 
A tűzoltók viseljenek túlnyomásáos készüléket és teljes felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű baleset esetén

Személyre szóló intézkedés: Használjuk a megfelelő védőfelszerelést (8. pont). Kövessük a 
tűzoltási utasításban (5. pont) leírt lépéseket.
Környezetvédelmi intézkedés:  a kiömlött anyagot  szedjük egy megfelelően felcimkézett 
hulladékgyüjtő edénybe. Kerüljük a porképződést, ne hagyjuk, hogy szétfújja a szél. Tartsuk 
távol a vizektől. Hulladékkezelést lásd  a 13. pontot.

7. Kezelés, tárolás

Száraz, hűvös, szellős, fedett helyen, eredeti, zárt göngyölegben  kell tárolni.

Kerüljük a porképződést és minden tűzforrástól (nyílt láng, szikra) tartsuk távol. Kerüljük el 
bármely anyaggal, egyebek között fémporokkal, szerves anyagokkal, oxidáló szerekkel való 
érintkezést, keveredést. Kerüljük az éghető anyaggal való érintkezést.

8. Egészséget nem veszélyeztető munka feltételei

Foglalkozási kockázati határérték: -

Légutak védelme:  Használjunk megfelelően illeszkedő, szabvány szerinti szemcseszűrős 
légzőkészüléket, ha a kockázatfelmérés szerint erre szükség van. A légzőkészüléket az ismert, 
vagy várható kockázati szint, a termék veszélyessége és a kiválasztott készülék biztonságos 
működési ideje szerint kell kiválasztani.

Kezek védelme: Vegyi anyagok kezelése során, amennyiben a kockázatfelmérés indokoltnak 
tartja, minden esetben vegyszerálló és nem áteresztő kesztyűt kell használni.

Szemek védelme: Magas porkoncentráció esetén viseljünk jól záródó védőszemüveget.

Bőr védelme: A test védelmét szolgáló védőfelszerelések kiválasztásánál vegyük figyelmbe az 
elvégzendő munka jellegét és az az azzal járó kockázatot. A termék kezelése után, étkezés, 
dohányzás és mosdó használata előtt, valamint a munkidő végén alaposan mossunk kezet, arcot és 
karokat. A szennyezett ruha levételére használjunk megfelelő technikát. Gondokodjunk, hogy a 



munkavégzés helye mellett legyen szemöblítő és tusoló.  

A munka utáni tisztálkodási lehetőségről gondoskodni kell.

9. Kémiai fizikai tulajdonságok

Küllem: csaknem fehér színű, szilárd anyag   
Oldhatóság: hideg vízben oldhatatlan N tartalom: min   25 %
                   meleg vízben oldhatatlan N tartalom: max  15 %
Aktivitási index: min. 55
Amid nitrogén: max. 4%
Nedvesség-tartalom: max. 4 %
Biuret-tartalom: max. 1 %
pH 1 %-os oldatban : 6,1-6,8 között 

Szemcseméret: 1-4 mm

Tűzveszélyességi osztály: „E” nem tűzveszélyes 

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő anyagok: Oxidálószerekkel való érintkezést kerülni kell.

Normál körülmények között stabil (lásd. 7. pont).  Vízzel érintkezve összeállhat, csomósodhat.

Veszélyes bomlástermékek: ammónia (NH3), szénoxidok (CO,CO2), nitrogénoxidok (NOx). 

11. Toxikológiai adatok
Akut per os LD50 hím patkányon: nagyobb mint 7100 mg/kg
Akut per os LD50 egéren:             nagyobb mint 7100 mg/kg
Egészségkárosító hatás nem valószínű, ha a terméket az útmutatásnak megfelelően használjuk.
Szemben és bőrön  okozhat irritávciót az arra érzékenyeknél.

12. Ökológiai adatok
Megfelelő, az utasítások szerinti használat esetén ez a termék várhatóan nem károsítja a 
környezetet.   

Vízre nem veszélyes.

13. Hulladék kezelés, ártalmatlanítás

A 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról az irányadó.

A kiürült göngyöleg vízzel kimosható. Ne ürítsük ki csatornába. A hulladékot biztonságos módon 
helyezzük el. A hulladék elhelyezésénél tartsunk be minden vonatkozó helyi és nemzeti 
rendelkezést. A forgalmazó jelenlegi ismeretei szerint ez az anyag nem minősül veszélyes 



hulladéknak a 91/689/EEC EU direktíva szerint. 

14. Szállításra vonatkozó előírások
Nincs szabályozva. Ez az anyag az ENSZ Naracssárga Könyve és a nemzetközi szállítási kódok 
szerint ADR/RID/ADN/IMDG kódok szerint nem tartozik a veszélyesnek minősülő besorolás alá.

15. Szabályozási információk

1907/2006/EK rendelet
44/2000. (XII. 27. ) EÜM rendelet
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet
25/1996. (VIII. 28. ) NM rendelet
26/1996. (VIII. 28. ) NM rendelet

16. Egyéb
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudásunk szerint helyes és pontos, 
de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás 
körülményei a hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapokon legjobb igyekezetünk ellenére 
hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.  

                                              ........................................................................................
P.H.                                                         cégszerű aláírás
Budapest, 2012. január 13.


