
SAUGUS TRĄŠŲ LAIKYMAS, TURINČIŲ 

Amonio nitratinės trąšos saugios, dirbant su jomis ir laikantis pramonės taisyklių.
Jos netoksiškos, nedega, nesprogsta spontaniškai.

Esant šilumos ar ugnies šaltiniui, trąšos gali irti savaime ir skleisti nuodingus dūmus.

Visada registruokite, kas laikoma saugykloje;
Turėkite saugojimo instrukcijas, lengvai pasiekiamas;
Apmokykite darbuotojus saugaus elgesio taisyklių ir 
avarijų atveju; 
FIFO principo taikymas gaminio judėjime;
Gera laikymo praktika;
Laisva prieiga prie avarinės įrangos ir evakuacijos kelių; 
Atliekant priežiūros darbus: gaukite direktoriaus 
pritarimą ir teisingai atlikite procedūras;
Naudokite tik aprobuotą elektrinę įrangą; 
Naudokite apsauginius įspėjamuosius ženklus;
Teisingai uždėkite etiketes ant trąšų maišų ir dėžių; 
Atlikite saugos patikrinimus.

Pašaliniams įeiti draudžiama; 
Nerūkyti,  nenaudoti atviros ugnies;
Šalia trąšų nelaikyti dujų balionų, dažų skardinių, dujų ir 
naftos rezervuarų, kuro degalinių;
Nenaudoti kaitrinių, fluorescencinių lempų, kad nebūtų 
sąlyčio su trąšomis;
Jokių šilumos šaltinių dėl sąveikos su trąšomis;
Neatlikti karštų darbų, išskyrus su leidimu ir griežtai 
kontroliuojant;
Neužteršti trąšų degiomis ir organinėmis medžiagomis,  
šienu, šiaudais, žemės ūkio cheminėmis medžiagomis, 
nafta, tepalais, rūgštimis ir šarmais;
Nenaudoti pjuvenų šlapių grindų džiovinimui (o geriau 
rinkitės inertiškas medžiagas).

Kompanijos logotipas
 

LEIDŽIAMA DRAUDŽIAMA



GAISRO ATVEJU ARBA YRANT TRĄŠOMS…

Iškvieskite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, 
išvardinkite susijusias medžiagas.
Evakuokite personalą;
Atidarykite duris, langus, stogų angas, kad būtų 
maksimali ventiliacija; 
Atraskite ugnies šaltinį ir stenkitės jį saugiai 
kontroliuoti, jei įmanoma;
Kovokite su ugnimi nuo vėjo, venkite dūmų, jei 
reikia, naudokite kvėpavimo aparatą;
Jeigu galima, išimkite yrančias trąšas ir papurškite 
jas vandeniu;
Jeigu trąšų negalima išimti, naudokite VICTOR 
lensus ir didelį kiekį vandens, kad sustabdyti 
irimą;
Venkite tekančių, yrančių trąšų ar užteršto 
vandens iš kanalizacijos;
Informuokite valdžios institucijas dėl vandens 
taršos pavojaus.

PIRMOJI PAGALBA

PO GAISRO ARBA IRIMO 
LEIDŽIAMA

LEIDŽIAMA

SKUBIOS PAGALBOS IŠKVIETIMO TELEFONAS:

Papildoma informacija:

Nenaudoti cheminių arba putų gesintuvų, 
vandens garų arba smėlio ant yrančių trąšų

LEIDŽIAMA

DRAUDŽIAMA

Veikiamus garų asmenis evakuokite 
į saugią vietą,  liepkite gulėti 
šešėlyje ir laikykite šiltus;
Iškvieskite medicininę pagalbą, 
informuokite gydytoją apie dujų 
tipą ir pateikite saugos duomenų 
lapą;
Jei negali kvėpuoti, duokite dirbtinį 
kvėpavimą (nespauskite krūtinės) 
arba deguonies kaukę (apmokyto 
personalo);
Laikyti gydytojo priežiūroje ne 
mažiau kaip
48 val.

Užtikrinkite, kad ugnis ar irimas vėl 
neprasidės ir kurį laiką stebėkite;
Išvalykite plotą;
Pažeistas trąšas šalinkite saugiu 
būdu (laikydamiesi pramonės 
taisyklių);
Sugadintomis trąšomis neterškite 
aplinkos (nemeskite tekančių 
likučių į tekančius ar požeminius 
vandenis).


