SPECYFIKACJA PRODUKTU
N(Ca) Azotan wapnia granulowany
Data sporządzenia: 30.05.2018
Data aktualizacji: 28.11.2019

Numer specyfikacji: S/TH61

OKREŚLENIE PRODUKTU
Nazwa handlowa

FERTIPLON CalciumN

Nazwa zgodna z Rozporządzeniem WE
2003/2003
Nazwa chemiczna

NAWÓZ WE – Azotan wapnia (saletra wapniowa)
Typ nawozu A.1.1a.
Azotan amonowo-wapniowy

Wzór chemiczny

5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O

Numer substancji

WE

239-289-5

CAS

15245-12-2

ZASTOSOWANIA
Nawóz azotowo-wapniowy całkowicie rozpuszczalny w wodzie, stosowany w ogrodnictwie i rolnictwie. Szczególnie
polecany jest do fertygacji upraw ogrodniczych pod osłonami, dokarmiania dolistnego, w uprawach bezglebowych oraz
w profilaktyce roślin wywołanych niedoborem wapnia. W formie granulowanej stanowi łatwo dostępne i przyswajalne
dla roślin źródło wapnia i azotu.

WŁAŚCIWOŚCI
Postać
Barwa
Zapach

ciało stałe – granule
Biała do lekko szarej, szara, lekko beżowa do beżowej
bez zapachu

SKŁAD
Azot całkowity (N); % (m/m)
Azot azotanowy (N-NO3); % (m/m)
Azot amonowy (N-NH4); % (m/m)
Wapń w przeliczeniu na CaO; % (m/m)
Woda; % (m/m)
Uziarnienie (Masowy udział granul 1 – 4 mm); % (m/m)
Uziarnienie (Masowy udział granul < 1 mm); % (m/m)

Min. 15,5
Min. 14,4
Min. 1,1
Max. 1,5
Min. 26,3
Max. 16,0
93,0
7,0

*Tolerancje deklarowanych składników pokarmowych są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 października 2003 r., ze zmianami.

ANTYZBRYLACZ
Produkt nie zawiera antyzbrylacza.

OPAKOWANIE
Rodzaj

Informacje na opakowaniu

Worki zgrzewane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane
są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub 110x110
cm w ilości 1000 kg i opasane są folią ściągającą.
Na opakowaniu znajdują się wszystkie istotne informacje zgodne z aktualnymi
aktami prawnymi.

WYMAGANE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Składowanie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu Przechowywać w szczelnie zamkniętych,
oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu o dobrej wentylacji z dala od źródeł ognia i zapłonu.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. Trzymać z dala od materiałów palnych, kwasów i zasad.
Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony
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wyłącznie dla osób upoważnionych. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie używać otwartego ognia

Karta charakterystyki

Specyfikacja wyrobu
nr S/TH61
Opracował:

KCH/TH13U

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

Główny Specjalista
ds. REACH i HACCP

Jolanta Kołeczek

28.11.2019

Dyrektor Biura Zarządu

Tomasz Krzemiński

28.11.2019

Podpis

Zatwierdził:
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