
 

Secțiunea 2.  IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

 
Nitratul de amoniu este substanță anorganică, monoconstituentă, fiind clasificat ca substanță 
oxidantă și iritantă pentru ochi, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și substanță 
periculoasă la transport, conform ADR, RID și IMDG.  
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP) 
Clase/Categorii de pericol: Solid oxidant, Categoria 3 

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 
Fraze de pericol H: H 272 - Poate agrava un incendiu; oxidant 

H 319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Pericole pentru om / sănătate  
Acest produs nu este periculos dacă este manipulat corect.  
Totuși, se va ține seama de următoarele aspecte: 
contact cu pielea: poate produce iritații la contact prelungit 
contact cu ochii: poate produce iritarea acestora la contact prelungit sau repetat 
ingerare: în cantități mici nu are efecte toxice; în cantități mari poate genera deranjamente 

gastrointestinale, iar în cazuri extreme (în mod special la copii) formarea 
methemoglobinemiei, așa zisul sindrom “blue baby” și poate cauza apariția cianozei 
(sesizată prin albăstrirea buzelor) 

inhalare:  concentrații mari de praf conținând acest produs pot cauza iritații ale nasului și ale 
căilor respiratorii, având ca simptoame dureri de gât și tuse 
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Pericole pentru mediu: 
Nu s-a efectuat o evaluare a riscului asupra mediului deoarece nitratul de amoniu este puțin 
periculos pentru organismele acvatice.  
Datorită pericolului mic asupra organismelor acvatice și a efectului principal, eutroficarea, substanța 
este considerată de legea Comunitară/națională ca nepericuloasă pentru mediu. 
Pericol de aprindere sau explozie 
Îngrășământul în sine nu este combustibil, dar poate întreține combustia chiar și în absența aerului. 
La cca. 170 °C se topește, descompunându-se relativ lent în amoniac și acid azotic. 
La peste 200 °C descompunerea este rapidă și dacă nu se iau măsuri imediate de răcire prin stropire 
cu o cantitate maxim posibilă de apă (inundare efectivă), reacția de descompunere poate deveni o 
reacție în lanț, produșii de descompunere (oxizii de azot) catalizând reacția care se poate transforma 
în orice clipă în explozie. Îngrășământul poate să se aprindă și să ardă la temperaturi mari (peste 
400 °C) cu descompunere simultană în oxizi de azot, descompunere care se poate transforma în 
explozie în cazul contaminării cu materiale incompatibile precum combustibili (benzină, motorină), 
lubrifianți (vaseline, uleiuri), pulberi metalice și alte materiale specificate la pct. 10.5. 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 

 
Etichetarea CLP 
Numele substanței: ÎNGRĂȘĂMÂNT CU NITRAT (AZOTAT) DE AMONIU  
Număr de înregistrare ECHA: 01- 2119490981- 27- 0064 
Număr EINECS: 229-347-8 
Producător: 
Azomureș S.A. Tg.-Mureș, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.0040-265 253 700, România 
Fax: 0040-265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
Telefon de urgență: 0040-21.318.36.06, orar de funcționare: luni-vineri de la 800-1500 
Pictograme de pericol: simboluri 
GHS03 - flacără peste cerc 
GHS07 - semnul exclamării 
Cuvânt de avertizare: Atenție 
 

 

GHS03 - Solid oxidant, categoria 3  GHS07 - Iritarea ochilor, categoria 2 
 Fraze de pericol H: H 272 - Poate agrava un incendiu; oxidant 

H 319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Fraze de precauție: Prevenire 

P 210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/ flăcări deschise sau 
suprafețe încinse. Fumatul interzis. 
P 220 - A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/materiale combustibile 
(lubrifianți,motorină,petrol,vopsele,etc.) 
P 264 - Spălați-vă bine pe mâini după utilizare 
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P 280 - Purtați mănuși de protecție (rezistente la căldură) / îmbrăcăminte de 
protecție (costum de protecție impermeabil la pulberi) /echipament de 
protecția ochilor (ochelari etanși)/echipament de protecția feței (vizieră). 
Intervenție 
P 370 + P 378 - În caz de incendiu utilizați apă din abundență (inundare cu apă). 

Folosiți extinctoare cu praf sau bioxid de carbon pentru răcire; 
P 305 + P351 + P338 - În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp 

de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă 
este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. 
Continuați să clătiți. 

P 337+ P313 – Dacă iritarea ochilor persistă consultați: medicul 
 
"Acest produs face obiectul Regulamentului (UE) 98/2013, toate tranzacțiile suspecte trebuie 
raportate autorității competente" 

 
Etichetarea UE (conform ADR) 
Numele substanței: ÎNGRĂȘĂMÂNT CU NITRAT (AZOTAT) DE AMONIU  
Eticheta CE, Număr EINECS: 229-347-8  
Producător: 
Azomureș S.A. Tg.-Mureș, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România 
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
Telefon de urgență: 021.318.36.06, orar de funcționare: luni-vineri de la 800-1500 
Clasa 5.1 - Substanțe comburante 
Conținutul: AZOT TOTAL (N); AZOT AMONIACAL; AZOT NITRIC 
Masa netă îngrășământ 
Simbolul de pericol: 

 
 

2.3. Alte pericole 

 
În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nu a fost efectuată evaluarea 
PBT și vPvB deoarece nitratul de amoniu este substanță anorganică. 
Alte pericole: nu se cunosc. 
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