
 

MICRONIZED SULFUR AFEPASA 80 WG 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ.2015/830 

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 18.05.2016      Έκδοση: 1.0 

Προϊόν: MICRONIZED SULFUR AFEPASA 80 WG 

Αρ. Έγκρισης κυκλοφορίας: 2815 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
MICRONIZED SULFUR AFEPASA 80 WG 
 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες 
Χρήσεις 
Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο. 
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
Εταιρεία: 
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A. 
Av. Europa parcela 1 – 7 (Polígono Industrial Constanti) 
43120 CONSTANTI – TARRAGONA - SPAIN 
TEL: + 34 977 524 650 FAX: + 34 977 524 651 
afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com 
 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηρίασεων: 1401 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

Δεν έχει ταξινομηθεί. 
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2.2. Στοιχεία επισήμανσης 
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Nº 1272/2008 (CLP) 
 
Δήλωση επικινδυνότητας: 
EUH401- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP): 
Ρ102 + Ρ405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Ρ262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. 
Ρ302 + Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΙΩΝ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Ρ301 Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 
P330 + P331 Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Επιπλέον φράσεις: 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
Αυτή η ουσία / μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία / μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, παράρτημα XIII 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

 
3.1. Ουσίες 
Μη διαθέσιμο 
 
 
 
 



 

MICRONIZED SULFUR AFEPASA 80 WG 

Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) Nº 2015/830.   Σελίδα: 3/12 
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 18.05.2016 
Προϊόν: MICRONIZED SULFUR AFEPASA 80 WG      Έκδοση: 1.0 
 
3.2. Μείγματα 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1272/2008 
 
Sulfur Περιεκτικότητα (β/β): 80-90 % 
Αριθμός CAS: 7704-34-9 
Αριθμός EC: 231-722-6 
Αριθμός καταχώρησης REACH: 
01-2119487295-27 
Αριθμός ευρετηρίου: 
016-094-00-1 
Skin Irrit. 2, H315 
Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, 
συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το 
πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικά: Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Εάν αισθάνεστε 
αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ 
τον σε καθαρό αέρα. Δώστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή, όπως απαιτείται. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλύνετε 
όλη την εκτεθειμένη περιοχή του δέρματος με ήπιο σαπούνι και νερό και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για 
τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό εάν ο 
παθών διατηρεί τις αισθήσεις του. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Λάβετε ιατρική βοήθεια έκτακτης 
ανάγκης. Εάν εμφανιστεί εμετός, κρατήστε τον παθόντα κεκλιμένο για να αποφύγετε τον 
εμετό να εισέλθει στους αεραγωγούς. 
 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
Το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης 
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4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας 
Όταν επικοινωνείτε με έναν γιατρό, πάρτε αυτό το ΔΔΑ μαζί σας. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: 
Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός νερού. 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας: 
Μην χρησιμοποιείται ροές αερίων (jet streams) 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
Οξείδια του θείου, Υδρόθειο, 
Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικός εξοπλισμός προστασίας: 
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας. 
Οδηγίες πυρόσβεσης: Εκκενώστε την περιοχή. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην 
αναπνέετε τους καπνούς. Εάν οι περιέκτες είναι εκτεθειμένοι στη φωτιά να διατηρούνται 
δροσεροί με ψεκασμό νερού. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να 
μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή αποβλήτων. Τα υπολείμματα από 
την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους 
επίσημους κανονισμούς. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ  

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης 

 
6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Εκκενώστε το περιττό προσωπικό. 
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6.1.2. Για προσωπικό έκτακτης ανάγκης 
Προστατευτικός εξοπλισμός: Εξοπλίστε το πλήρωμα καθαρισμού με κατάλληλη προστασία.  
Μην επιχειρήσετε να αναλάβετε δράση χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8: «Έλεγχοι έκθεσης / προσωπική 
προστασία». 
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: 
Εξαερισμός περιοχής. Αφαιρέστε τις πηγές ανάφλεξης. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων. 
Μην απορρίπτετε στο υπέδαφος/έδαφος. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν εισέρχεται σε 
υπονόμους ή υπόγεια ύδατα. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι και τοποθετείστε σε κατάλληλους περιέκτες, οι οποίοι μπορούν 
να επισημανθούν και να σφραγιστούν. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Αποθηκεύστε 
μακριά από άλλα υλικά. 
 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
Βλέπε Κεφάλαιο 8. Έλεγχοι έκθεσης / προσωπική προστασία. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα εάν αποθηκεύεται σωστά και τυγχάνει σωστού χειρισμού. 
Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό αποθηκών και χώρων εργασίας. Όταν το χρησιμοποιείτε 
μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται 
πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. 
Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη: Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. 
Μέτρα υγιεινής: Πλύνετε καλά τα χέρια και τους ώμους μετά το χειρισμό. 
 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική συσκευασία σε δροσερό, καλά αεριζόμενο 
μέρος μακριά από: υγρασία, πηγές ανάφλεξης, ισχυρά οξειδωτικά μέσα. Κρατήστε το δοχείο 
κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
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Μη συμβατά προϊόντα: Οξειδωτικοί παράγοντες, ισχυρές βάσεις. 
Μη συμβατά υλικά: Πηγές ανάφλεξης, άμεσο ηλιακό φως. 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 
Θείο (7704-34-9) 
PNEC (από το στόμα) 
PNEC (από το στόμα) (δευτερογενής δηλητηρίαση) 0,22 mg / l 
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
Αναπνευστική προστασία: Φοράτε κατάλληλη μάσκα. Μάσκα σκόνης με φίλτρο σωματιδίων. 
Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια 
Προστασία ματιών: Χημικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. 
Προστασία δέρματος και σώματος: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 
Υλικά για προστατευτική ενδυμασία: Φορέστε κατάλληλες φόρμες για να αποτρέψετε την 
έκθεση στο δέρμα. 
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Παρέχετε τοπική εξάτμιση ή γενικό εξαερισμό δωματίου για 
να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση στη σκόνη. Σιντριβάνια έκτακτης ανάγκης και ντους 
ασφαλείας πρέπει να είναι διαθέσιμα σε άμεση γειτνίαση με οποιαδήποτε πιθανή έκθεση. 
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Αποφύγετε κάθε περιττή έκθεση. 
Άλλες πληροφορίες: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
Φυσική κατάσταση:   Στερεό κοκκώδες 
Χρώμα:    Ανοιχτό καφέ 
Οσμή:     Χαρακτηριστική οσμή 
Όριο οσμής:    Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
pH διάλυμα:    9,8 (solución al 1%, 22ºC) 
Σχετικός ρυθμός εξάτμισης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
(οξικό βουτύλιο = 1) 
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Σημείο τήξεως:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Σημείο πήξεως:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Σημείο ζέσεως:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Σημείο ανάφλεξης:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης: 236 °C (EEC MT A16) 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Αναφλεξιμότητα:   Μη εύφλεκτο (EEC MT A10) 
Πίεση ατμών:    Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Πυκνότητα ατμών:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Σχετική πυκνότητα:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Διαλυτότητα:    Διαλυτό 
Log Pow:    Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Ιξώδες, κινηματικό:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Ιξώδες, δυναμικό:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Εκρηκτικές ιδιότητες:  Μη εκρηκτικό (EEC MT A14) 
Οξειδωτικές ιδιότητες:  Δεν οξειδωτικό. (ΕEC MT A17) 
Εκρηκτικά όρια:   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
 
9.2. Άλλες πληροφορίες 
Ικανότητα εναιώρησης: 80% ελάχ. 
Άλλες ιδιότητες 
Περιεχόμενο Θείου: 80%. 
Φαινόμενη πυκνότητα 0,89 g / ml (CIPAC MT 33) συμπυκνωμένο. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 
10.1. Αντιδρασιμότητα 
Το προϊόν δεν είναι αντιδραστικό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και 
μεταφοράς. 
 
10.2. Χημική σταθερότητα 
Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Χωρίς πολυμερισμό. Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης. Το θείο είναι ένας ισχυρός αναγωγικός παράγοντας και μπορεί να προκαλέσει  
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εκρήξεις σε επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες. Τα όξινα αέρια, όπως το διοξείδιο του θείου 
ή ομίχλη ατμού θείου, μπορούν να παραχθούν κατά τη διάρκεια της καύσης θείου απουσία 
οξυγόνου. 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 
Άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Χωρίς φλόγες, σπινθήρες. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
 
10.5. Μη συμβατά υλικά 
Ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξέα, ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. 
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Οξείδια του θείου. Υδρόθειο.  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Οξεία τοξικότητα: Δεν έχει ταξινομηθεί 
 

Sulphur Afepasa 80WG 
LD50 (από το στόμα) >2000 mg/kg 
LD50 αρουραίος (από το δέρμα) >1000 mg/kg 
Sulphur (7704-34-9) 
LD50 (από το στόμα) >2000 mg/kg 
LD50 αρουραίος (από το δέρμα) >2000 mg/kg 
LC50 αρουραίος (με εισπνοή): 
(σκόνη/εκνέφωμα – mg/l/4h) 

5,43 mg/l/4h 

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος:    Δεν έχει ταξινομηθεί 
Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών:   Δεν έχει ταξινομηθεί 
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος: Δεν έχει ταξινομηθεί 
Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων:    Δεν έχει ταξινομηθεί 
Καρκινογένεση:      Δεν έχει ταξινομηθεί 
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:    Δεν έχει ταξινομηθεί 
Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους (απλή έκθεση): Δεν ταξινομείται 

Sulphur (7704-34-9) 
NOAEL, υποχρόνιος, από το στόμα, αρουραίος 1000 mg / kg (90 ημέρες) 
NOAEL, υποξεία, από το δέρμα, αρουραίος 400 mg / kg (28 ημέρες) 

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση): Δεν ταξινομείται 
Κίνδυνος αναρρόφησης:     Δεν έχει ταξινομηθεί 
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Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις και συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία: Με βάση τα διαθέσιμα 
δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1. Τοξικότητα 
Τοξικότητα για τα ψάρια: 
LC50 < 14 ppm 
Υδρόβια ασπόνδυλα: 
EC50 > > 5000 ppm, Daphnia magna  
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
Sulphur Afepasa 80% WG  
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν έχει καθοριστεί. Μόλις το θείο απελευθερωθεί 
στο περιβάλλον, οξειδώνεται γρήγορα από βακτήρια, άλλους μικροοργανισμούς ή αυθόρμητα από 
την παρουσία οξυγόνου, για να γίνουν οργανικές ενώσεις θείου. Το θείο ενσωματώνεται στην 
τροφική αλυσίδα με τη δράση των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο νερό και το έδαφος, μέσω 
αντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής που επιτρέπουν την αφομοίωση αυτών των ενώσεων από 
ανώτερα φυτά και ζώα. 
Sulphur (7704-34-9) 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν έχει καθοριστεί. 
 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
Sulphur Afepasa 80% WG  
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης: Δεν έχει καθοριστεί. 
Sulphur (7704-34-9) 
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης: Δεν έχει καθοριστεί. 
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
Sulphur Afepasa 80% WG 
Οικολογία - έδαφος 
Το θείο έχει, γενικά, κύκλο ζωής και κινητικότητα παρόμοια με αυτά του αζώτου, χαρακτηριστικό 
αυτών των θρεπτικών ουσιών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της κυτταρικής ζωής. Δεν 
διαλυτοποιείται στο νερό. 
 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
Το προϊόν δεν περιέχει καμμιά ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). 
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12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
Πρόσθετες πληροφορίες: Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Συστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων: Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / 
εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο στο σημείο συλλογής επικίνδυνων ή 
ειδικών αποβλήτων. 
Πρόσθετες πληροφορίες: Η χρήση αποτεφρωτήρων δεν συνιστάται λόγω της εμφάνισης SO2 κατά την 
καύση, τοξικών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Οικολογία - απόβλητα υλικά: Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Σύμφωνα με ADR / RID / IMDG / IATA / AND 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Αριθμός UN     
     
14.2. Οικεία ονομασία 
αποστολής κατά UN 

    

     
14.3. Κλάση/κλάσεις 
κινδύνου κατά τη μεταφορά 

    

     
14.4. Ομάδα συσκευασίας     
     
14.5. Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

    

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: ΟΧΙ 

Επικίνδυνο 
για το 
περιβάλλον: 
ΟΧΙ 
Θαλάσσιοι 
ρύποι: ΟΧΙ 

Επικίνδυνο 
για το 
περιβάλλον: 
ΟΧΙ 

Επικίνδυνο για 
το περιβάλλον: 
ΟΧΙ 

Επικίνδυνο για 
το περιβάλλον: 
ΟΧΙ 

Δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Μή εφαρμόσιμο. 
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14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC 
Μή εφαρμόσιμο. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 
ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. Κανονισμοί της ΕΕ 
Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006: 

3.β. Ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα 
κριτήρια για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
κατηγορίες ή κατηγορίες κινδύνου που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008: Κατηγορίες κινδύνου 3.1. 
έως 3.6, 3.7 ανεπιθύμητες ενέργειες στη 
σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις εκτός από τα 
ναρκωτικά, 3.9 και 3.10 

Θειάφι  

Δεν περιέχει ουσία στη λίστα υποψηφίων REACH 
Δεν περιέχει ουσίες REACH του παραρτήματος XIV 

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί 
Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες 
 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 
Για τις ακόλουθες ουσίες αυτού του μείγματος έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας 
Θειάφι 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πηγές δεδομένων:  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, 
τροποποίηση και κατάργηση των οδηγιών 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (CE) Nº 1907/2006. 
 
Άλλες πληροφορίες: Καμία 
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Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των 
δηλώσεων επικινδυνότητας,  
 
Skin Irrit.2  Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορίας 2 
H315   Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
EUH401  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
SDS EU (Παράρτημα II REACH) 
 
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται να περιγράψουν το 
προϊόν μόνο για λόγους υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Επομένως, δεν πρέπει 
να εκληφθεί ως εγγύηση για συγκεκριμένη ιδιοκτησία του προϊόντος. 
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