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НАЗВА ВИРОБУ 

PULSAR®, Сульфат амонію  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ВИРОБУ 

Сульфат амонію - це кристалічний, добре розчинний у воді порошкоподібний продукт білого, сірого або 

сіробежевого кольору. Не злежується та не утворює грудок.  

Сульфат амонію є добривом сповільненої дії, яке рекомендується вносити під культури, що чутливі до 

нестачі сірки. Сульфат амонію підквашує грунт, тому  не рекомендується його стосувати на грунтах 

дуже кислих і кислих. Це добриво використовується також як сировина для виробництва 

багатокомпонентних добрив і в якості технічного продукту, наприклад, при виготовленні штучних шкір, 

пластмас, продуктових та косметичних виробів.  

Продукт містить 20,8% загального азоту в амонієвій формі і близько 24,2% сірки у вигляді сульфату 

(60,5% в перерахунку на SO3). 

Торгова назва PULSAR®
 

Хімічна назва (згідно з IUPAC) Сульфат (VI) амонію 

Номер  CAS 7783-20-2 

Молекулярна формула  (NH4)2SO4 

Реєстраційний номер  01-2119455044-46-0011 

Виробник   

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Польща 

тел. +48 (81) 886 34 31; +48 (81) 565 30 00 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Виріб не проявляє шкідливого впливу на здоров’я людини. 

Сульфаь амонію не характеризується мутагенною, канцерогенною та іншою шкідливою активністю, яка 

негативно впливає на функцію розмноження.  Крім цього, речовина не подразнює шкіру та очі і не 

викликає алергію. 

Вдихання пилу сульфату амонію може викликати подразнення дихальних шляхів. 

Серед працівників, що працюють з речовиною не було стверджено випадків отруєння або професійних 

захворювань. 

EКОЛОГІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ                                                                          

Сульфат амонію швидко підлягає біодеградації  і не володіє здатністю до біоакумуляції. 

Речовина добре розчинна у воді, а тому передбачається високу її мобільність у грунті.  

Додаткові дані: 

Сульфат амонію є джерелом азоту та сірки для мікроорганізмів та рослин.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Застосування матеріалу  

Особи, які контактують з продуктом, повинні пройти навчання з питань поводження з ними і навчання  
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з питань безпеки та гігієни праці.  

Слід уникати безпосереднього контакту матеріалу з очами та вдихання його пилу.  

Рекомендовані засоби індивідуального захисту 

Засоби захисту органів дихання  У разі впливу пилу одягайте респіратор відповідно до EN 149. 

Засоби захисту рук та шкіри  
Обягайте захисний одяг i захисні рукавиці відповідно до EN 374  

i EN 388. 

Засоби захисту очей та обличчя  
У разі контакту з продуктом, повинні бути використані щільно 

закриті захисні окуляри відповідно до EN 166. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Сульфат амонію слід зберігати в закритих, добре вентильованих, чистих і сухих складських 

приміщеннях. Допускається зберігати продукт в упаковках під навісами і на звалищах, в стосах, 

захищених ізолюючим матеріалом – на випадок атмосферних опадів і прямих сонячних променів. Висота 

штабелів не перевищує 1,6 м. Для того щоб зменшити злипання мішків під силою тиску,  не повинні 

вони укладатися більше, ніж 10 шарів. М'які контейнери типу «біг-бег» вагою не більше 500 кг можуть 

зберігатися в штабелях в три верстки. 

Недотримання цих правил може призвести до погіршення якості продукту. 

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Сульфат амонію перевозиться в контейнерах з забезпеченням, що гарантує доставку до одержувача 

неушкодженого продукту. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення сульфату амонію, 

повинні бути чистими, сухими і закритими. Упаковки продуктів з низькою або середньою стійкістю до 

впливу вологи слід забезпечити від дощу. Висота укладання мішків на транспортному засобі не повинна 

перевищувати 12 верств.  

Кут насипу сульфату амонію становить (28-35)°. 

Безпечний матеріал у значенні ADR/RID. 

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

Дозволи: 

Виріб не вимагає видачі дозволу для застосування відповідно до положень VII Розпорядження ЄС  

№ 1907/2006. 

Обмеження: 

Щодо виробу не було жодних обмежень стосовно виробництва, впровадження в оборот і застосування 

згідно з положеннями VIII Розпорядження ЄС № 1907/2006. 

Інші вимоги: 

У розумінні ст.31 Регламенту (ЄС) №1907/2006 продукт не містить речовин, які відповідають критеріям, 

що класифікують його як небезпечний, тому на продукт не поширюється обов'язок складання карти 

характеристики.  

Ця карта даних щодо безпеки матеріалу  відповідає вимогам ст. 32 Розпорядження ЄС № 1907/2006. 

Для виробу в Європейському Союзі не було встановлена максимальна допустима концентрація для 

робочого місця.  

 ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ 



 

 

 
  СТОРІНКА 3  

                                

  

 

         Дата створення: 06.11.2012          Дата актуалізації: 12.04.2018 

КАРТА ДАНИХ ЩОДО БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛУ            

PULSAR® 

 

Продукт відповідає всім діючим вимогам, викладеним в Правилах ЄС № 2003/2003 на добрива  

і позначений  як EC ДОБРИВО. 

                     


