
 

 

Kiegészítő információkat tartalmazó dokumentum nem veszélyes anyagokhoz 
és keverékekhez 
(1907/2006 REACH EK Rendelet 32. bekezdése alapján) 

 

M-Grow 

 
Kereskedelmi neve: M-Grow 
Anyag leírása: az anyag egy N, P, K –t tartalmazó 
keverék (Nitrogén, Foszfor, Kálium alapú) 
 
Megjelenés/Külalak: szilárd, szemcsés 
Szín: kék 
Szag: nincs 
 
Termék felhasználása: műtrágya 
Gyártó: Különböző 
 
A Közösség területén történő bevezetésért felelős: 
Kereskedelmi és jogi székhely: 
Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea 
Via Farfusola 6, 37050, Bonavicina di San Pietro di 
Morubio (VR) – Tel: +39 – 045 7125911 
A biztonsági adatlapért felelős személy: 
laboratorio@fcpcerea.it 
 
A hatályos szabályozások alapján, a termék tartalmaz 
olyan anyagokat, amelyek veszélyesek vagy 
veszélyesnek minősülhetnek. A REACH rendelet 31 és 
32 bekezdése alapján biztonsági adatlap készítése 
nem kötelező, azonban a beszállítói lánc résztvevői és 
a végfelhasználó számára csak ez nyújt hasznos 
információkat.  
 
1. Anyag regisztrációs számai: 
Az összes felhasznált anyag megfelel a Reach 
Rendelet előírásainak.  
Szuperfoszfátok, konc.: 01-2119493057-33-0027 
Egyedüli szuperfoszfátok: 01-2119488967-11-0033 
 
2. Engedélyhez kötött anyagok: nincs  
 
3. Tartalmazott anyagokra vonatkozó korlátozások: 
nincs  
 
4. A keverék biztonságos használatára vonatkozó 
információk: 
 
4.1 Elsősegélynyújtás és intézkedések 
Lenyelés: ne próbáljon meg hányni, a száját mossa ki 
vízzel és forduljon orvoshoz! 
Szemmel történő érintkezés: öblítse ki a szemét tiszta 
vízzel 10-15 percen keresztül és forduljon orvoshoz! 
Bőrrel történő érintkezés: a bőr felületét óvatosan 
mossa le vízzel és semleges hatású szappannal. A 
szennyezett ruházatot és cipőket vegye le és mossa ki 
azokat az újbóli használatuk előtt. 
Belélegzés: a sérült, kábult személyt vigye ki friss 
levegőre. Ha a légzése nehézkes vagy problémás, 
akkor azonnal forduljon orvoshoz! 
 
4.2 Tűzvédelmi óvintézkedések 
Oltáshoz használható rendszerek: használjon olyan 
poroltót, tűzoltó berendezést, amely megfelel a tűz 
jellegének és okának. 
 
✓ Különleges tűzoltási eljárások és folyamatok: a 

termék égése és bomlása során irritatív anyagok 
képződhetnek, ezért megfelelő légzőkészülék 
használata szükséges! 

  
4.3 Baleset és véletlen kiömlés 
✓ Személyi óvintézkedések: viseljen vízálló lábbelit, 

amelynek külső talpa és felső része gumiból készült; 
viseljen biztonsági védőfelszerelést, munkavédelmi 
szemüveget; a veszélyes területen tartózkodó 
illetéktelen személyeket vezesse ki a területről. 

✓ Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedje, hogy 
a kiömlött készítmény a felszíni vizekbe vagy a 
csatornarendszerbe kerüljön. 

✓ Tisztítás, takarítás: a készítményt gyűjtse össze és a 
megsemmisítéséhez, hulladékként történő 
elhelyezéséhez helyezze olyan tárolóedénybe, 
amelynek használata megengedett (lásd 4.6 
paragrafus). 

 
4.4 Tárolás és kezelés 
✓ Kezelés: Kerülje el, hogy a készítmény rendszeresen 

vagy huzamosabb ideig a bőrével érintkezzen. Kerülje 
el, hogy a készítmény rendszeresen vagy 
huzamosabb ideig a szemével érintkezzen. Kerülje el 
a képződő por belélegzését. Étkezés, ivás vagy 
dohányzás  előtt mossa meg alaposan a kezeit. 

✓ Tárolás: Tárolja száraz, hűvös helyen. 
 
4.5 Felhasználás 
Ez az anyag nem minősül veszélyesnek (1907/2006- 
REACH EK Rendelet 14.4 bekezdés és XI. Függelék 3. 
bekezdés), így az expozícióra vonatkozó leírás, valamint a 
felhasználásra vonatkozó részletesebb leírás nem 
szükséges. Egyes, nem részletes útmutatókban találhat 
információkat általánosan ismert anyagokról és azok 
viselkedéséről: 

✓ Műtrágya 
✓ Köztes használat (közvetítő anyag) 
✓ Kémiai Labor 

 
4.6 Hulladékkezelés és Újrahasznosítás 
Hasznosítsa újra a Dlgs 3rd, 2006 áprilisi, 152. számú 
dekrétumnak és módosításainak megfelelően. Ez a termék 
nem minősül veszélyes hulladéknak. CER kód: 06 03 14 99 
(gyártási, vegyítési, ellátási hulladék, valamint nitrogént 
tartalmazó vegyi termékek felhasználása, nitrogén kémiai 
folyamatai és műtrágya gyártás: egyéb módon nem 
minősített hulladékok). 
✓ Kövesse a helyi/nemzeti törvényi előírásokat. 
✓ Csomagolás: az üres csomagolóanyagok 

termékmaradékot vagy port tartalmazhatnak, ezért 
ezeket kezelje megfelelően a fent említett 
szabályozásoknak megfelelően. 

 
4.7 Sürgős információk 
Sürgős esetekben információkért forduljon a Toxikológiai 
Központhoz (Centri Antiveleni CAV); 24 órában nyitva: 

✓ Olaszországban: 
Róma – 06 3054343/06 490663 
Pavia – 038 224444 – Bergamo – 035 269469 
Milan – 02 66101029 – Naples – 081 7472870 

✓ Olaszországon kívül: 
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Anti-Venom Center 

 


