
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 
  

CANWILE 
  

DATA SPORZĄDZENIA: 2001-04-20 PRZEGLĄD: 2007-03-20 
 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Wzór chemiczny głównego składnika: NH4NO3  
Nazwa produktu:    grupa produktów, którymi są następujące asortymenty: 

• CANWIL z magnezem 
• CANWIL S z siarką 
• CANWIL-Mg-S 

Nazwa chemiczna:   azotan amonu z węglanem wapnia i magnezu lub 
siarczanem wapnia. 

Nazwa grupowa:   azotan amonu z wypełniaczem 
 
Zastosowanie:     nawóz sztuczny 
 
Producent:    ANWIL SA 
     ul. Toruńska 222 
     87-805 WŁOCŁAWEK 
     POLSKA 
 
Telefony alarmowe:   00 48 (54) 236 36 86 Dyspozytor ANWILU SA (całą dobę) 
   00 48 (54) 237 27 27 Dyspozytor ANWILU SA 
Telefon:   00 48 (54) 237 32 95 Marketing i SprzedaŜ (700 – 1500) 
Fax:  00 48 (54) 237 33 13 Kompleks Nawozowy 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
 
ZAGROśENIE DLA ZDROWIA   Zatrucie moŜe nastąpić przez drogi oddechowe (pyły i 

aerozole), długotrwały kontakt ze skórą oraz doustnie. 
Niebezpieczeństwo zatruć przez skórę i drogi oddechowe 
jest niewielkie. 

 
ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA Preparat moŜe być zagroŜeniem dla środowiska 

naturalnego; szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
moŜliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. Wody 
zanieczyszczone azotanem amonu są niezdatne do picia 
– dopuszczalna zawartość azotu w wodzie pitnej wynosi 
dla azotanów 50 g/m3, a dla amoniaku 0,5 g/m3. 

 
ZAGROśENIA FIZYKOCHEMICZNE  Azotan amonu, który stanowi główny składnik kaŜdego z 

asortymentów jest silnym utleniaczem. Jako źródło tlenu 
jest związkiem podtrzymującym palenie. Jest on 
substancją nietrwałą, przy ogrzewaniu rozkłada się 
poczynając od temperatury 1850C. Obecność związków 
organicznych w produkcie zwiększa jego podatność na 
rozkład i niebezpieczeństwo poŜaru. Niektóre metale 
takie jak: bizmut, kadm, miedź, molibden, ołów, nikiel i 
cynk wywierają wpływ na azotan amonu i wskutek 
działania redukującego powodują tworzenie się azotynu 
amonowego – związku nietrwałego, zwiększającego 
znacznie moŜliwość wybuchu. Niebezpieczne są równieŜ 
nawet małe ilości rtęci, chromianów, nadmanganianów, 
siarczków oraz chlorków. Dodatek wolnego amoniaku 
zwiększa temperaturę rozkładu o 50-600C. 
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3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
 Wzór chemiczny głównego składnika: NH4NO3  
   
 Numer CAS(Chemical Abstract Service Registry Number): 6484-52-2 
 Numer WE (European Community): 229-347-8 
 
 Skład chemiczny: 

 
Mieszanina azotanu amonu, który stanowi główny składnik, z węglanem wapnia i węglanem 
magnezu lub siarczanem wapnia. KaŜdy asortyment jest preparatem, którego głównym 
składnikiem jest azotan amonu – stanowi on około 77 % składu. Resztę stanowi węglan 
wapnia i węglan magnezu lub siarczan wapnia oraz woda w ilości do 0,8%. Mogą być 
dodane składniki mające poprawić właściwości produktu oraz jego przydatność jako nawozu 
mineralnego. 
 
CANWIL z magnezem zawiera węglan magnezu – zawartość około 4% w przeliczeniu na 
MgO oraz węglan wapnia – około 6,5% w przeliczeniu na CaO.  
CANWIL S z siarką zawiera siarczan wapnia – zawartość około 4,8% siarki oraz około 7,5% 
wapnia w przeliczeniu na CaO.  
CANWIL-Mg-S powstaje w niewielkich ilościach przy zmianie asortymentu produkcji. 
CANWIL-Mg-S zawiera około 27% N oraz co najmniej 5% wapnia, w przeliczeniu na CaO, w 
postaci węglanu i siarczanu wapnia.  
 
KaŜdy asortyment jest powierzchniowo pokryty substancją organiczną tzw. antyzbrylaczem 
w ilości stanowiącej do 0,2% składu preparatu, która zapobiega zbrylaniu się produktu w 
czasie składowania. 

  
 śaden ze składników stanowiących domieszki do azotanu amonu nie stwarza zagroŜenia. 

 
R: 8, 9 
S: 14, 15, 16, 41 
Znaczenie zwrotów R i S - patrz pkt. 15 

 

4. PIERWSZA POMOC 
 

Zatrucie inhalacyjne:  
 

W przypadku zatrucia, które nastąpiło poprzez wdychanie pyłów lub aerozoli, kiedy 
poszkodowany ma kaszel i odczuwa ból gardła, zapewnić dopływ świeŜego powietrza, 
odpoczynek, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie, zapewnić pomoc 
medyczną. 
 
SkaŜenie skóry:  

 
W przypadku zanieczyszczenia skóry, szczególnie gorącym roztworem, spłukać duŜą ilością 
wody, następnie zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ, spłukać ponownie i zapewnić pomoc 
medyczną. 

  
Zatrucia doustne:  

 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

CANWILE 
  
 
 

DATA SPORZĄDZENIA: 2001-04-20                                          PRZEGLĄD: 2007-03-20 
 

Strona 3 z 8 

W przypadku spoŜycia przepłukać usta, spowodować wymioty, podać do wypicia duŜą ilość 
wody, zapewnić pomoc medyczną. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 
Azotan amonu, stanowiący główny składnik produktu jest substancja niepalną, ale jest silnym 
utleniaczem i z tego powodu reaguje z palnymi i redukującymi materiałami - wzmaga palenie 
innych substancji. Po ogrzaniu i utrudnionej wymianie ciepła z otoczeniem moŜe przebiegać 
rozkład połączony z wydzieleniem energii cieplnej. Nastąpi efekt określany mianem „palenia 
cygara”, w wyniku czego wydzielają się w krótkim okresie czasu duŜe ilości gazów, które są 
bardzo draŜniące i toksyczne. JeŜeli rozkład następuje w przestrzeniach zamkniętych, 
zachodzi duŜe prawdopodobieństwo wybuchu. Akcję gaśniczą naleŜy prowadzić z duŜej 
odległości, stosować bezzałogowe działka wodne. Jedynym skutecznym środkiem gaśniczym 
jest woda, stosowana w duŜej ilości. Woda spełnia tu rolę czynnika chłodzącego i 
rozpuszczającego. W przypadku poŜaru otoczenia dozwolone jest uŜywanie wszystkich 
środków gaśniczych. 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód gruntowych, nie spłukiwać do studzienek 
kanalizacyjnych. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
Zapobieganie poŜarom i wybuchom:  
 
Nie dopuszczać do kontaktu z substancjami łatwopalnymi. Unikać kontaktu z substancjami 
redukującymi. 

 
Materiały opakowaniowe:  

 
Worki polietylenowe, polipropylenowe worki typu big-bag z wkładką z polietylenu. 
 
Magazynowanie:  

 
Ze względu na higroskopijność nawóz powinien być przechowywany w czystych i suchych 
budynkach magazynowych o podłoŜu izolującym od wilgoci. Nawóz w opakowaniach 50 kg 
przechowywać na niepalnym podłoŜu, w stosach złoŜonych najwyŜej z dziesięciu warstw, w 
odległości nie mniejszej niŜ 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu. Nawóz w 
opakowaniach typu big-bag o masie 500 kg naleŜy przechowywać w dwóch warstwach. 
CANWIL z magnezem i CANWIL S z siarką moŜna przechowywać luzem-naleŜy wówczas 
zabezpieczyć produkt przed przenikaniem wilgoci z otoczenia np. za pomocą folii 
polietylenowej. Ze względu na małą odporność tych nawozów na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury, nie naleŜy go 
przechowywać pod wiatami i na składowiskach. 

 

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
 NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenia (dotyczy azotanu amonu, który stanowi główny składnik) 

 
 NDS nie określono 
 NDSCh nie określono 
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Oznaczanie zapylenia w powietrzu na stanowisku pracy 
 
Pomiaru zapylenia dokonywać moŜna mikroprocesorowym pyłomierzem przemysłowym typu 
„EMIOTEST-2592” zgodnie z PN-94/Z-04030-7. Oznaczanie stęŜenia azotanu amonu w pyle 
dokonuje się wg PN-71/Z-04041 zmodyfikowanej, z odczynnikiem Nesslera. 

 
Wymagania dotyczące wentylacji 

 
Niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pyły lub aerozole z miejsc ich 
emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej 
powinny być usytuowane przy płaszczyźnie roboczej lub poniŜej. Wywietrzniki wentylacji 
ogólnej naleŜy umieścić w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. 

 
Wymagania dotyczące ochron osobistych 

 
Rękawice i okulary ochronne. JeŜeli stęŜenie substancji na stanowisku pracy jest ustalone i 
znane, doboru środków ochrony indywidualnej naleŜy dokonywać z uwzględnieniem stopnia 
zagroŜenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez 
pracownika, na podstawie Katalogu „Ochrony Osobiste” wydawanego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy. 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
 Masa cząsteczkowa   80,05 (azotan amonu) 
 Stan skupienia w 200C   ciało stałe 
 Barwa     biała, szara, beŜowa 
 Zapach     bez zapachu  
 Temperatura topnienia   1690C (azotan amonu) 
 Temperatura wrzenia    > 2100C {azotan amonu} 
 CięŜar właściwy granulatu zawierającego do 0,3% wody około 1,63 kg/dm3 
 Gęstość nasypowa dla produktu ubitego około 1,04 kg/dm3 
 Gęstość nasypowa dla produktu sypkiego około 0,95 kg/dm3 
 Rozpuszczalność w wodzie w temp. 200C 192 g/100 ml wody 
 Gęstość względna par (powietrze = 1) 2,8 {azotan amonu}  
 Gęstość względna mieszaniny pary/powietrze w 200C około 1,0 {azotan amonu} 
 Twardość       powyŜej 4 kg/granulkę Φ3,15 mm 
 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
 W warunkach normalnych substancja stabilna. Ogrzana powyŜej temp. topnienia rozkłada się. 
PowyŜej temp. 180oC następuje rozkład z wydzieleniem toksycznych gazów - tlenków azotu. 
Substancja jest silnym utleniaczem i reaguje z palnymi i redukującymi materiałami. Roztwory 
wodne są słabymi kwasami. 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
 Klasa toksyczności:  

 
 Substancja szkodliwa nie objęta klasyfikacją. 
 
Oddziaływanie toksykologiczne na zdrowie 
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Zatrucie moŜe nastąpić przez drogi oddechowe (pyły i aerozole), kontakt ze skórą, kontakt z 
okiem oraz doustnie. Wdychanie pyłów, szczególnie aerozoli, powoduje kaszel i ból gardła. Na 
skórę działa draŜniąco oraz powoduje alergie. Kontakt ze skórą powoduje jej swędzenie i 
zaczerwienienie wokół torebek włosowych. Powtarzany lub przedłuŜony kontakt ze skórą 
moŜe spowodować zapalenie skóry. Kontakt z okiem powoduje zaczerwienienie i ból oka. Przy 
zatruciach doustnych wchłania się łatwo drogą pokarmową (częściowo redukuje się w Ŝołądku 
i w jelitach do bardziej toksycznego azotynu). DraŜni błony śluzowe przewodu pokarmowego. 
Po zatruciu tą drogą występują zawroty głowy, drgawki, ból brzucha, utrata przytomności, 
wymioty, osłabienie. Objawy zatrucia ostrego występują po 15-30 min i charakteryzują się 
bólami brzucha, zawrotami głowy, sinicą, dusznością, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i 
zapaścią. W wymiocinach, stolcu i moczu moŜe pojawić się krew. Charakterystycznym 
objawem jest poraŜenie obwodowych naczyń krwionośnych i związany z tym spadek ciśnienia 
krwi, co w przypadku osób z rozwiniętą miaŜdŜycą moŜe wywołać nieodwracalną zapaść. 
Szczególnie wraŜliwe na zatrucie są dzieci. 

 
 NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenia 

 
 NDS  nie określono 
 NDSCh nie określono 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
ZagroŜenie lokalne ograniczone do miejsca rozsypu lub rozpylenia, z konsekwencjami 
wynikającymi z dostania się do wód gruntowych. Wody zanieczyszczone azotem amonowym 
są niezdatne do picia. Wody zanieczyszczone azotanem amonu ze względu na korozyjne 
działanie roztworu mają ograniczoną przydatność do celów technicznych. 
Po rozcieńczeniu i dłuŜszym okresie czasu następuje biologiczne zniszczenie azotanu amonu – 
przyswojenie przez organizmy roślinne jako nawozu. 
 
Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza: 

 
azotany jako NO3 w pyle zawieszonym w µg / m3  
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. (poz. 92)) 
 
Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego: 

 
  200 stęŜenie 30-minutowe 

 100 stęŜenie 24 godzinne 
     25 stęŜenie średnioroczne 
 
 

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dla obszarów specjalnie 
chronionych: 

 50 stęŜenie 30-minutowe 
 30 stęŜenie 24 godzinne 
 10 stęŜenie średnioroczne 

Dopuszczalne zanieczyszczenia wód: 
 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (poz. 503)) 
Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych azotem amonowym: 
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I klasa czystości  ≤ 1,0 g/m3 

II klasa czystości  ≤ 3,0 g/m3 

III klasa czystości  ≤ 6,0 g/m3 
 
Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych azotem azotanowym: 

 
I klasa czystości  ≤   5,0 g/m3 

II klasa czystości ≤   7,0 g/m3 

III klasa czystości ≤ 15,0 g/m3 
 
Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych azotem ogólnym: 

 
I klasa czystości  ≤ 5,0 g/m3 

II klasa czystości ≤ 10,0 g/m3 

III klasa czystości ≤ 15,0 g/m3 
 

StęŜenie azotanu amonu śmiertelne dla ryb:  
 

ok. 800 g/m3 w ciągu 4 h. 
 
Dopuszczalna zawartość azotu w wodzie pitnej wynosi dla: 

 
azotanów      50,0 g/m3, 
amoniaku   0,5 g/m3; 
 

Dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków wprowadzanych do morskich wód wewnętrznych i 
terytorialnych: 
 

 Nie normowane. 
 
NajwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 
wód i do ziemi: [zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (poz. 503)] 

 
zawartość azotu amonowego    6,0 g/m3. 
zawartość azotu azotanowego  30,0 g/m3 
zawartość azotu ogólnego  30,0 g/m3 
 
Dopuszczalne stęŜenie w powietrzu znajdującym się w sieci kanalizacyjnej: Nie 
normowane 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
JeŜeli odpady powstaną w transporcie – rozsypany produkt zebrać do niepalnych pojemników 
i jeśli nie jest zmieszany z substancjami palnymi przekazać do zuŜycia jako nawóz. JeŜeli jest 
zmieszany z substancjami palnymi rozpuścić w wodzie i otrzymany roztwór zuŜyć jako nawóz. 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód gruntowych. 
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Znaki ostrzegawcze i informacyjne na opakowaniach: wg PN-69/C-84128 
 

Chronić przed wilgocią Chronić przed ciepłem i 
światłem 

Temperatura przechowywania 

 
 
 
 
 

  

Środki transportu Magazyny Środek utleniający 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 
  Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia R: 8, 9 

 
R 8 kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować poŜar 
R 9 grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym 
 

  Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania S: 14, 15, 16,41 
 
S 14 nie przechowywać razem z nawozami zawierającymi chlorki 
S 15 przechowywać z dala od źródeł ciepła 
S 16 nie przechowywać w pobliŜu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu 
S 41 nie wdychać dymów powstających w wyniku poŜaru lub wybuchu 

 

PRZEPISY PRAWNE: 

 
• Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 

października 2003 roku w sprawie nawozów. 
• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH). 

• Polska Norma PN-C-87001. Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
(10.1998) 

• Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych - DzU. nr 11 
poz. 84 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - D.U. Nr 201 poz.1674. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu chemicznego - D.U. Nr 140 poz. 1171 z 
późniejszymi zmianami, ostatnia (D.U. Nr 2/2005r. poz.8). 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - D.U. Nr 171 poz. 1666 z 
późniejszymi zmianami, ostatnia (D.U. Nr 243/2004r. poz.2440). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych – D.U. Nr 173 poz. 1679 z 
późniejszymi zmianami, ostatnia (D.U. Nr 260/2004r. poz.2595). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach D.U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych D.U. Nr 63 

poz.638 z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych D.U. Nr 

199 poz. 1671 z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 29.11.2002r. w sprawie 

najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, - D.U. nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami, ostatnia (D.U. Nr 
212/2005r. poz.1789). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.12.2004r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy - D.U. Nr 280 poz.2771 z późniejszymi zmianami, ostatnia (D.U. Nr 
160/2005r. poz.1356). 

 

16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Lista odpowiednich zwrotów R: 

R 8 kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować poŜar 
R 9 grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym 

 
Wydanie I:  2001-04-20 
Data ostatniej nowelizacji: 2007-03-20 
Dokonano przeglądu wszystkich działów Karty zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

 
Opracowano w ANWIL SA, w Kompleksie Nawozowym z uwzględnieniem najnowszych 
osiągnięć w temacie. Informacje zawarte w „Karcie …” dotyczą wyłącznie substancji 
wymienionych w tytule. Dane zawarte w Karcie naleŜy traktować wyłącznie jako pomoc dla 
bezpiecznego stosowania, magazynowania, transportu. 
PoniewaŜ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie 
mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. 
W kaŜdym przypadku naleŜy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw 
osób trzecich. 


