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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: Ammónium-tioszulfát 96/100

· Cikkszám: 201477
· CAS-szám:
7783-18-8

· EK-szám:
231-982-0

· Regisztrációs szám 01-2119537325-41-0002
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel� azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használata
M�trágyák gyártása
AHL-lel való keverésre alkalmas (ammónium-urea oldat)

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
TIB Chemicals AG
Muelheimer Str. 16-22
D-68219 Mannheim /Germany
Tel.: +49 621 8901-700

· Információt nyújtó terület:
PRODUKTSERVICE
e-mail: produktservice@tib-chemicals.com
Mo−Fr 9−15 h:  Tel.: +49(0)621 8901 710

· 1.4 Sürg�sségi telefonszám: Tel.: +49 (0) 621 8901 700  (TIB Chemicals AG, 24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésér�l és
Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés Érvénytelen
· Veszélyt jelz� piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Érvénytelen
· Figyelmeztet� mondatok Érvénytelen
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
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3. SZAKASZ: Összetétel/összetev�kre vonatkozó információk

· 3.1 Kémiai jellemzés: Anyagok
· CAS-számmal történt megjelölés
7783-18-8 ammonium thiosulphate

· Azonosítási szám(ok)
· EK-szám: 231-982-0

4. SZAKASZ: Els�segély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az els�segély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss leveg�r�l; panaszok esetén keressük fel az orvost.

· B�rrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva
tartjuk.

· Lenyelés után: Igyon sok vizet. Nem szabad hánytatni. Azonnal forduljon orvoshoz
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: T�zvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel� t�zoltószerek:
A termék nem éghet�. Oltási eljárást a környezetnek megfelel�en.

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékb�l származó különleges veszélyek
T�zeset során felszabadulhat:
Kéndioxid (SO2)
ammónia

· 5.3 T�zoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd�felszerelés: Hordjunk környezeti leveg�t�l független véd�álarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer� expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd�eszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes véd�ruházatot.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Ne engedjük bele az altalajba/földbe.

(folytatás a 3. oldalon)
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· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az el�írásoknak megfelel�en.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes véd�felszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Különleges intézkedések nem szükségesek.

· T�z- és robbanásvédelmi információk: A termék nem éghet�.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

· Tárolási osztály: 11
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen�rzése/egyéni védelem

· 8.1 Ellen�rzési paraméterek
· Pótlólagos információ a m�szakai berendezés kialakításához:
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képez�
határértékekkel:
Érvénytelen

· PNEC (-ek)
7783-18-8 ammonium thiosulphate
Freshwater ecosystem: Freshwater organisms 780 �g/l (Freshwater organisms)
Marine ecosystem: Marine water organisms 78 �g/l (Marine water organisms)

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellen�rzése
· Személyes véd�felszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munka közben ne dohányozzon, ne egyen vagy ne igyon
Munkahelyi szünetek el�tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

(folytatás a 4. oldalon)
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· Légzésvédelem:
Abban az esetben, g�z/por.
Rövid ideig alkalmazott sz�r�készülék.
P1 sz�r�

· Kézvédelem: PVC keszty�.
· Szemvédelem: Jól záró véd�szemüveg.
· Testvédelem: megfelel� munkaruhát

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvet� fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Küls� jellemz�k:

Forma: Szilárd halmazállapotú.
Szín: fehér

· Szag: ammoniák szagú

· pH-érték: Nem alkalmazható

· Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont: 150 °C
Kezd� forráspont és
forrásponttartomány: Nincs meghatározva

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható

· Öngyulladási h�mérséklet: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· G�znyomás: Nem alkalmazható

· S�r�ség 20 °C-nál: 1,71 g/cm3

· Töltési tömörség: 650 kg/m3

· Oldhatóság/keverhet�ség az
alábbiakkal:

Víz 100 °C-nál: 1033 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:

Szilárdanyag tartalom: 100,0 %

· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak
rendelkezésre.

 HU 

(folytatás az 5. oldalon)



oldalszám: 5/8

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 08.03.2021 Felülvizsgálat 08.03.2021Verziószám 14

Kereskedelmi megnevezés: Ammónium-tioszulfát 96/100

(folytatás a 4. oldalról)

52.0.12

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend� feltételek:
Rendeltetésszer� használat esetén nincs bomlás.

· 10.3 A veszélyes reakciók lehet�sége
Savak hatására kéndioxid keletkezik.
Lúgok hatására ammóniák keletkezik.

· 10.4 Kerülend� körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhet� anyagok:
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: T�z esetén az: lásd 5. fejezet

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
7783-18-8 ammonium thiosulphate
Szájon át LD50 2.890 mg/kg (rat)
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

· Primer ingerhatás:
· B�rkorrózió/b�rirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Légz�szervi vagy b�rszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· További toxikológiai információk:
· CMR hatások (rákkelt�, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Rákkelt� hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Ismétl�d� expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.3 Bioakkumulációs képesség
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.4 A talajban való mobilitás
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· További ökológiai információk:
· Kémiai oxigénigény (KOI)
540 mg/l
Quelle: Wert berechnet

· Általános információk:
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a
környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
A hatósági el�írások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági el�írások szabják meg.
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel� szállítási megnevezés
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen

(folytatás a 7. oldalon)
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· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érint� különleges
óvintézkedések Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat szerinti
ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapján az anyag
szállítása nem jár veszéllyel.

· UN "Model Regulation": Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi el�írások/jogszabályok

· EU el�írások
· Rendelet (EK). 1907/2006 (REACH), XIV Nem alkalmazható.
· Rendelet (EK). 1907/2006 (REACH), XVII Nem alkalmazható.

· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET Nem tartalmazza az anyagot.
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 65
· 2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet
Nem tartalmazza az anyagot.

· Országos el�írások:

· Vízveszélyeztetési osztály: - 
· Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék
tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerz�déses jogviszonyt.

· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(folytatás a 8. oldalon)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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