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ΤΜΗΜΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣ ΚΩΔΙΚΌΣ ΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία

NPK 15:15:15 + 11 % S
Κωδικός

[NPK 15:15:15 EZ.var I_EZ.var II_NPK 15:15:15 EP.var I_EP.var II]

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση
ΑΝΌΡΓΑΝΟ ΣΎΜΠΛΟΚΟ NPK ΛΊΠΑΣΜΑ.

NPK (S) 15-15-15 (11).

Μη συνιστώµενη χρήση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Παραγωγός
Elixir Zorka - Mineralna đubriva Doo
Διεύθυνση: Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Serbia
Τηλ.: +381 15 352 707
Φαξ: +381 15 352 715

Εκπρόσωπος BENS consulting d.o.o. Διεύθυνση: Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenia Τηλ.: +386 1 562 19 20
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@kemikalije.com Υπεύθυνος επικοινωνίας για πληροφορίες ασφαλείας:

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης καλέστε το Κέντρου Δηλητηριάσεων
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αριθµός τηλεφώνου του προµηθευτή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
+381 15 352 707

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ
Το µείγµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους κανονισµούς.

2.2 Στοιχεία επισήµανσης
2.2.1. Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ (CLP)
Κανένας κίνδυνος σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 (CLP).

2.2.2. Περιλαµβάνει:
-

2.2.3. Ειδικές προειδοποιήσεις
Άγνωστοι ή µη αναµενόµενοι ειδικοί κίνδυνοι.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.
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ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Περιγραφή προϊόντος
NPK 15:15:15 + 11 % S

3.1. Ουσίες
Για µείγµατα, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2.

3.2. Μείγµατα

Χηµική ονοµασία CAS
EC
Index

% Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό
1272/2008/EΚ (CLP)

Αριθµός καταχ.

Θειικό αµµώνιο 7783-20-2
231-984-1
-

39-49 δεν ταξινοµειται 01-2119455044-46-0163

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο

7722-76-1
231-764-5
-

30-40 δεν ταξινοµειται 01-2119488166-29-0077

χλωριούχο κάλιο 7447-40-7
231-211-8
-

20-30 δεν ταξινοµειται -

ουρία 57-13-6
200-315-5
-

3-4 δεν ταξινοµειται 01-2119463277-33-0119

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες/γενικά µέτρα
Σε περίπτωση αµφιβολιών ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Δείξτε στον γιατρό το Δελτίο
Δεδοµένων Ασφαλείας ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση (υπερβολικής) εισπνοής
Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα, έξω από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν το θύµα δεν αναπνέει,
εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα
Αφαιρέστε τη µολυσµένη ενδυµασία. Τα σηµεία του σώµατος που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν πρέπει να
ξεπλένονται µε νερό. Εάν τα συµπτώµατα παραµένουν αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Σε περίπτωση συµπτωµάτων που δεν
υποχωρούν, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση κατάποσης
Μην προκαλείτε εµετό! Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόµα µε νερό. Ζητείστε ιατρική συµβουλή . Δείξτε στον
ιατρό το Φύλλο δεδοµένων ασφάλειας ή την ετικέτα.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Εισπνοή
Η σκόνη ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
Βήχας, φτέρνισµα, συνάχι, δύσπνοια.

Για επαφή µε το δέρµα
Σε ευαίσθητα άτοµα, η παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα,
φαγούρα και σκάσιµο του δέρµατος.

Για επαφή µε τα µάτια
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Για επαφή µε τα µάτια
Σκόνη (µηχανική) ερεθισµό των µατιών.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ενδέχεται να εµφανιστεί κοκκινίλα, πόνος ή δάκρυσµα.

Κατάποση
Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εµετό και διάρροια.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συµπτώµατα δηλητηρίασης είναι δυνατό να εµφανιστούν µερικές ώρες αργότερα. Το εκτεθειµένο άτοµο
πιθανόν να πρέπει να µείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
Εκνέφωµα νερού.

Ανεπαρκή µέσα πυρόσβεσης
Μη χρησιµοποιείτε χηµικά µέσα (CCl , CO , αφρό , σκόνη) , άµµο ή υδρατµό.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης
Σε περίπτωση θέρµανσης µπορεί να σχηµατιστούν επιβλαβείς ατµοί / αέρια. Αµµωνία. 
Υδρογονωµένα χλωρίδια (HCl). 
χλώριο.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Μέτρα προστασίας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µην αναπνέετε τις αναθυµιάσεις. Ψυχράνετε τα δοχεία σε κίνδυνο µε ψεκασµό
νερού. Εάν είναι δυνατό, αποµακρύνετε τα δοχεία από την επικίνδυνη περιοχή.

Εξοπλισµός προστασίας
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία πυρόσβεσης (όπως κράνη,
προστατευτικές µπότες και γάντια) (ΕΝ 469) και αναπνευστικές συσκευές (SCBA) µε µάσκα ολόκληρου
προσώπου (ΕΝ 137).

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1. Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης
Μέσα ατοµικής προστασίας
Χρησιµοποιήστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό (Κεφάλαιο 8).

Διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήµατος
Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό. Μην αναπνέετε σκόνη.

6.1.2. Για το προσωπικό επέµβασης
Χρησιµοποιήστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να µην αφήσετε το προϊόν να φθάσει σε συστήµατα ύδρευσης/αποχέτευσης/υπονόµους και υδροπερατό
έδαφος . Σε περίπτωση τυχαίας διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στο έδαφος ειδοποιήστε τις
αρµόδιες Αρχές.

4 2
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6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
6.3.1. Για περιορισµό

-

6.3.2. Για καθαρισµό
Συλλέξτε µε µηχανικά µέσα. Συλλέγετε σε κατάλληλο δοχείο και απορρίψτε σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Συλλέξτε σε κατάλληλο δοχείο και απορρίψτε σύµφωνα µε τις µεθόδους που αναφέρονται στην Ενότητα 13.

6.3.3. Άλλες πληροφορίες
-

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Δείτε επίσης τα τµήµατα 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
7.1.1. Προστατευτικά µέτρα
Μέτρα πυροπροστασίας
Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό.

Μέτρα για την πρόληψη σχηµατισµού αερολύµατος και σκόνης
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
-

7.1.2. Οδηγίες προσωπικής υγιεινής
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό. Χρησιµοποιείστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Πλένετε τα χέρια στα
διαλείµµατα και ύστερα από τη χρήση του υλικού.v Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε κατά τη
διάρκεια της εργασίας. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Μην αναπνέετε σκόνη.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
7.2.1. Αποθήκευση
Αποθηκεύστε σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Να φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόµενο
χώρο. Να φυλάσσεται µακριά από υγρασία. Αποθηκεύστε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Να µην
εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία και σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 50 °C.

7.2.2. Υλικό συσκευασίας
ΡΕ/πολυαιθυλένιο, ΡΡ /πολυπροπυλένιο

7.2.3. Αιτήµατα για χώρο αποθήκευσης και περιέκτες
-

7.2.4. Οδηγίες εξοπλισµού χώρου αποθήκευσης
-

7.2.5. Άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης
-

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Συστάσεις
Λεπτοµερείς οδηγίες/συστάσεις σχετικά µε τη χρήση παρατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας.

Ειδικές λύσεις για τη βιοµηχανία
-
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ΤΜΗΜΑ 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

8.1. Παράµετροι ελέγχου
8.1.1. Δεσµευτικές οριακές τιµές για επαγγελµατική έκθεση

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

8.1.2. Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης
BS EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Εργασιακά περιβάλλοντα. Οδηγός για την εφαρµογή και τη χρήση
διαδικασιών αξιολόγησης της έκθεσης σε χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες.

8.1.3. Τιµές DNEL/DMEL
Για τα συστατικά

Χηµική ονοµασία Τύπος Οδός
έκθεσης

διάρκεια έκθεσης Τιµή Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

εργάτης δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

11,167 mg/m

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

εργάτης δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

42,667 mg/kg
β.σ./ηµέρα

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

καταναλωτής δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

1,667 mg/m

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

καταναλωτής δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

12,8 mg/kg
β.σ./ηµέρα

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

καταναλωτής aπό του
στόµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

6,4 mg/kg
β.σ./ηµέρα

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

εργάτης δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

6,1 mg/m

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

εργάτης δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

34,37 mg/kg
β.σ./ηµέρα

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

καταναλωτής δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

1,8 mg/m

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

καταναλωτής δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

20,8 mg/kg
β.σ./ηµέρα

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

καταναλωτής aπό του
στόµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

2,1 mg/kg
β.σ./ηµέρα

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

εργάτης δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

1064 mg/m

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

εργάτης δια της
εισπνοης

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

5320 mg/m

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

εργάτης δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

303 mg/kg
β.σ./ηµέρα

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

εργάτης δια του
δέρµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

910 mg/kg
β.σ./ηµέρα

3

3

3

3

3

3
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χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

273 mg/m

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής δια της
εισπνοης

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

1365 mg/m

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

182 mg/kg
β.σ./ηµέρα

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής δια του
δέρµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

910 mg/kg
β.σ./ηµέρα

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής aπό του
στόµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

91 mg/kg
β.σ./ηµέρα

χλωριούχο κάλιο (7447-
40-7)

καταναλωτής aπό του
στόµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

455 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) εργάτης δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

292 mg/m

ουρία (57-13-6) εργάτης δια της
εισπνοης

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

292 mg/m

ουρία (57-13-6) εργάτης δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

580 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) εργάτης δια του
δέρµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

580 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) καταναλωτής δια της
εισπνοης

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

125 mg/m

ουρία (57-13-6) καταναλωτής δια της
εισπνοης

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

125 mg/m

ουρία (57-13-6) καταναλωτής δια του
δέρµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

580 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) καταναλωτής δια του
δέρµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

580 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) καταναλωτής aπό του
στόµατος

µακροχρόνιες
(συστηµατικές
επιπτώσεις)

42 mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) καταναλωτής aπό του
στόµατος

short term (συστηµατικές
επιπτώσεις)

42 mg/kg
β.σ./ηµέρα

8.1.4. Τιµές PNEC
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8.1.4. Τιµές PNEC
Για τα συστατικά

Χηµική ονοµασία Οδός έκθεσης Τιµή Σηµειώσεις
Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) γλυκό νερό 0,312 mg/L

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) νερό, διακεκοµµένη παροχή 0,53 mg/L γλυκό νερό
Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) θαλασσινό νερό 0,031 mg/L

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 16,18 mg/L

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) ιζηµάτων (φρέσκο ��νερό) 0,063 mg/kg ξηρού βάρους
Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) χώµα 62,6 mg/kg ξηρού βάρους
Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο (7722-76-1) γλυκό νερό 1,7 mg/L

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο (7722-76-1) νερό, διακεκοµµένη παροχή 17 mg/L γλυκό νερό
Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο (7722-76-1) θαλασσινό νερό 0,17 mg/L

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο (7722-76-1) εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 10 mg/L

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) γλυκό νερό 0,1 mg/L

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) νερό, διακεκοµµένη παροχή 1 mg/L γλυκό νερό
χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) θαλασσινό νερό 0,1 mg/L

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 10 mg/L

ουρία (57-13-6) γλυκό νερό 0,47 mg/L

ουρία (57-13-6) θαλασσινό νερό 0,047 mg/L

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
8.2.1. Κατάλληλος τεχνικός έλεγχος
Προληπτικά µέτρα ασφαλείας
Να εφαρµόζετε σωστές πρακτικές προσωπικής υγιεινής – να πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα
και όταν ολοκληρώνετε την εργασία µε το υλικό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Μην αναπνέετε σκόνη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Φυλάσσετε µακριά από
τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.

Τεχνικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό µε τοπική απαγωγή σε χώρους µε αυξηµένη συγκέντρωση.

8.2.2. Μέσα ατοµικής προστασίας
Προστασία των µατιών
Προστατευτικά γυαλιά που εφαρµόζουν σφιχτά (ΕΝ 166).

Προστασία των χεριών
Προστατευτικά γάντια (ΕΝ 374). (υλικό: δέρµα, καουτσούκ)

Προστασία του δέρµατος
Βαµβακερός προστατευτικός εξοπλισµός (EN ISO 13688) και υποδήµατα που καλύπτουν ολόκληρο το πόδι
(EN ISO 20345).

Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος
Σε περίπτωση αυξηµένης συγκέντρωση της σκόνης στον αέρα, φοράει τη µάσκα µε Ρ2 (ΕΝ 140) φίλτρο .
"Υψηλές/αυξηµένες συγκεντρώσεις" σηµαίνει ότι έχει σηµειωθεί υπέρβαση των τιµών ορίων
επαγγελµατικής έκθεσης.

Θερµικοί κίνδυνοι
-

8.2.3. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης
-
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ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

- Φυσική κατάσταση: στερεό; κόκκους
- Χρώµα: γκρι-άσπρο, έως, ροζ
- Οσµή: δεν υπάρχει

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία του ανθρώπου, την ασφάλεια και το περιβάλλον

- pH 5,5 – 7

- Σηµείο/περιοχή τήξης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σηµείο βρασµού 130 – 210 °C

- Σηµείο ανάφλεξης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Ταχύτητα εξάτµισης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σηµείο ανάφλεξης δεν εύφλεκτο
- Εκρηκτικά όρια Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Τάση ατµών Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σχετική πυκνότητα υδρατµού/ατµών Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Πυκνότητα Πυκνότητα:
0,8 – 1 g/cm

- Διαλυτότητα (µε αναφορά ενός διαλύτη) νερό:
διαλυτός

- Συντελεστής κατανοµής Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Αυτανάφλεξη Δεν είναι αυτοαναφλέξιµο.

- Θερµοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Ιξώδες Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Εκρηκτικότητα Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

9.2. Άλλες πληροφορίες

- Σηµειώσεις: Uγροσκοπικός.

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

10.2. Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Κατά την αντίδραση µε ισχυρά αλκάλια, εκλύεται αµµωνία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Κρατήστε µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Επαφή µε µη συµβατές ουσίες.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις. 
Ισχυρά οξέα.

3
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10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν αναµένεται να σχηµατιστούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς / έκρηξης εκλύονται ατµοί επικίνδυνοι για την υγεία. Αµµωνία. Υδρογονωµένα
χλωρίδια (HCl). χλώριο

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
(a) Οξεία τοξικότητα

Χηµική ονοµασία Οδός
έκθεσης

Τύπος Eίδος Χρόνος Τιµή Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) από το
στόµα

LD αρουραίος 7
ηµέρες

4250 mg/kg bw OECD
401

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) από το
δέρµα

LD αρουραίος 14
ηµέρες

2000 mg/kg bw OECD
434

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) µε
εισπνοή

LC αρουραίος 4 h 1 mg/L OECD
433

σκόνη /
αεροζόλ

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο
(7722-76-1)

από το
στόµα

LD αρουραίος > 2000 mg/kg bw OECD
425

7-14 ηµέρες

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο
(7722-76-1)

από το
δέρµα

LD αρουραίος 24 h > 5000 mg/kg bw OECD
402

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο
(7722-76-1)

µε
εισπνοή

LC αρουραίος 4 h > 5 mg/L OECD
403

σκόνη /
αεροζόλ

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) από το
στόµα

LD αρουραίος
(αρσενικό)

2100 – 3900
mg/kg bw

OECD
401

7-12 ώρες

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) - LD ποντίκι 620 mg/kg bw

ουρία (57-13-6) από το
στόµα

LDLo αρουραίος 600 mg/kg bw

ουρία (57-13-6) από το
δέρµα

LD αρουραίος 9400 mg/kg bw

ουρία (57-13-6) µε
εισπνοή

LC αρουραίος 8200 mg/kg bw σκόνη /
αεροζόλ

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν έχει ταξινοµηθεί ως οξύ τοξικό.

(b) Διάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος

Χηµική ονοµασία Eίδος Χρόνος αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) κουνέλι µη ερεθιστικό 24-72 h

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο (7722-
76-1)

κουνέλι 24 h δέρµα - οίδηµα : 0,25 (72h) OECD 404

ουρία (57-13-6) κουνέλι Μπορεί να ερεθίσει το
δέρµα.

OECD 404, EU
B.4

24, 48, 72
ώρες

Πρόσθετες πληροφορίες: Το προϊόν δεν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό για το δέρµα και τα µάτια.

(c) Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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(c) Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών

Χηµική ονοµασία Eίδος Χρόνος αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) κουνέλι Ένα µικρό ενοχλητικό. BASF 24, 48, 72
ώρες

Μονόξινο Φωσφορικό αµµώνιο
(7722-76-1)

κουνέλι Ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ
ερεθισµό.

OECD
405

χλωριούχο κάλιο (7447-40-7) κουνέλι 24 h προκαλεί ερεθισµό
ουρία (57-13-6) κουνέλι Μπορεί να ερεθίσει τα µάτια OECD

405
24, 48, 72
ώρες

(d) Υπερευαισθητοποίηση

Χηµική ονοµασία Οδός
έκθεσης

Eίδος Χρόνος αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-
2)

δια του
δέρµατος

Ινδικό
χοιρίδιο

48 h Η εµφάνιση ερυθήµατος και
ήπιου οιδήµατος.

EPA 540/9-
82-025

24-48 h; 76,5
mg

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

δια του
δέρµατος

ποντίκι Μη ευαισθητοποιός ουσία. OECD 429;
EU B.42

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν έχει ταξινοµηθεί ως χηµική ουσία που προκαλεί υπερευαισθησία.

(e) Μεταλλαξιογένεση

Χηµική
ονοµασία

Τύπος Eίδος Χρόνος αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό
αµµώνιο
(7783-20-2)

µεταλλαξιογένεση
in vitro

αρουραίος
(Salmonella
typhimurium)

Αρνητικό µε µεταβολική
ενεργοποίηση, αρνητική
χωρίς µεταβολική
ενεργοποίηση

OECD
471

20, 100, 500, 2500,
5000 µg

Θειικό
αµµώνιο
(7783-20-2)

µεταλλαξιογένεση
in vivo

ποντίκι
(Salmonella
typhimurium)

Αρνητικό µε µεταβολική
ενεργοποίηση, αρνητική
χωρίς µεταβολική
ενεργοποίηση

OECD
471

µάζα σώµατος
62,5, 125, 250, 500
mg/kg

χλωριούχο
κάλιο (7447-
40-7)

µεταλλαξιογένεση
in vitro

Salmonella
typhimurium

Αρνητικό µε µεταβολική
ενεργοποίηση, αρνητική
χωρίς µεταβολική
ενεργοποίηση

OECD
471

Δοκιµή
επαναµετάλλαξης
µε χρήση
βακτηριδίων

ουρία (57-
13-6)

µεταλλαξιογένεση
in vitro

ποντίκι
(lymphoma
L5178Y)

θετικές µε µεταβολική
ενεργοποίηση, θετικές
χωρίς µεταβολική
ενεργοποίηση

20,2- 43,0 g/L

ουρία (57-
13-6)

µεταλλαξιογένεση
in vitro

ποντίκι θετικές µε µεταβολική
ενεργοποίηση, θετικές
χωρίς µεταβολική
ενεργοποίηση

Γενετικές
ανωµαλίες
(500mg/ποντίκι)

(f) Καρκονογένεση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

(g) Αναπαραγωγική τοξικότητα
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(g) Αναπαραγωγική τοξικότητα

Χηµική
ονοµασία

τύπος Τύπος Eίδος Χρόνος Τιµή αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό
αµµώνιο (7783-
20-2)

Αναπαραγωγική
τοξικότητα

NOAEL αρουραίος (δια
του στόµατος)

1500
mg/kg/ηµέρα

OECD
422

ουρία (57-13-6) Αναπαραγωγική
τοξικότητα

NOAEL αρουραίος 1000 mg/kg
bw/ηµέρα

OECD
414/EU
B.31

Περίληψη της αξιολόγησης των ιδιοτήτων KMT.
Δεν ταξινοµείται ως καρκινογόνο, µεταλλαξιογόνο, γενοτοξικό ή τοξικό για την αναπαραγωγή.

(h) Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση

Πρόσθετες πληροφορίες: STOT SE (εφάπαξ έκθεση): Δεν ταξινοµείται.

(i) Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειληµµένη έκθεση

Χηµική
ονοµασία

Οδός
έκθεσης

Τύπος Eίδος Χρόνος όργανο Τιµή αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο
(7783-20-2)

εισπνοή NOAEC χάµστερ 186,6 µg/m3 OECD
422

6
ώρες/ηµέρα

Θειικό αµµώνιο
(7783-20-2)

aπό του
στόµατος

NOAEL αρουραίος
(αρσενικό)

256 – 284
mg/kg

Αύξηση
βάρους
νεφρών και
σπλήνας.

OECD
453

24 ώρες
ηµερησίως

Μονόξινο
Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-
1)

aπό του
στόµατος

NOAEL αρουραίος 250 mg/kg OECD
422

χλωριούχο
κάλιο (7447-40-7)

aπό του
στόµατος

NOAEL αρουραίος 110 – 1820
mg/kg
β.σ./ηµέρα

ουρία (57-13-6) εισπνοή
(αεροζόλ)

NOAEL ποντίκι 12
months

45000 ppm µελέτη
NCI

Πρόσθετες πληροφορίες: STOT RE (επανειληµµένη έκθεση): Δεν ταξινοµείται.

(j) Κίνδυνος αναρρόφησης

Πρόσθετες πληροφορίες: Τοξικότητα διά αναρρόφησης: Δεν ταξινοµείται.
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ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

12.1. Τοξικότητα
12.1.1. Οξεία τοξικότητα
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος τιµή Χρόνος
έκθεσης

Eίδος Γένος Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο (7783-20-2) LC 53 mg/L 96 h ψάρια Oncorhynchus
mykiss

OECD
203

EC 1605
mg/L

5 ηµέρες φύκια Chlorella vulgaris OECD
201

EC 121,7
mg/L

48 h Μαλακόστρακα Ceriodaphnia
acanthina

OECD
202

EC20 1050
mg/L

30 min Μικροοργανισµοί ενεργού ιλύος OECD
209

αναστολή
αναπνοής

EC 1618
mg/L

30 min Μικροοργανισµοί ενεργού ιλύος OECD
209

αναστολή
αναπνοής

Μονόξινο Φωσφορικό
αµµώνιο (7722-76-1)

LL 85,9
mg/L

96 h ψάρια Oncorhynchus
mykiss

OECD
203

EC 97,1
mg/L

72 h φύκια Pseudokirchneriella
subcapitata

OECD
201

LC 1790
mg/L

72 h Μαλακόστρακα Daphnia carinata OECD
202

ουρία (57-13-6) LC 6810
mg/L

48 h ψάρια Oreochromis
mossambicus

EC50 47 mg/L 192 h φύκια Microcystis
aeruginosa

EC50 10000
mg/L

24 h έντοµο Aedes aegypti

EC 29 mg/L 72 h βακτήρια Pseudomonas
putida

OECD
209

12.1.2. Χρόνια τοξικότητα
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος τιµή Χρόνος
έκθεσης

Eίδος Γένος Μέθοδος Σηµειώσεις

Θειικό αµµώνιο
(7783-20-2)

EC10 5,29
mg/l

30 ηµέρες ψάρια Lepomis macrochirus Δοκιµή
BASF

EC10 3,12
mg/l

70 ηµέρες υδρόβια
ασπόνδυλα

Hyalella azteca Δοκιµή
BASF

ουρία (57-13-6) NOEL 4961
ppm

96 h ψάρια Oreochromis
mossambicus

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
12.2.1. Αβιοτική αποσύνθεση

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.2.2. Βιοαποικοδόµηση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Πρόσθετες πληροφορίες

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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Πρόσθετες πληροφορίες
Το άζωτο είναι βιοαποδοµήσιµο. Ο φώσφορος µπορεί να σχηµατίζει αδιάλυτες ενώσεις φωσφορικού
σιδήρου/φωσφορικού αργιλίου ή ενσωµατώνεται στην οργανική ύλη του εδάφους. Το κάλιο απορροφάται
στα ορυκτά αργίλου ή παραµένει στο έδαφος. Βιοαποδοµήσιµα προϊόντα που ακολουθούν τον φυσικό κύκλο
νιτροποίησης/απονίτρωσης του αζώτου, που αποτελεί τη βάση της θρέψης των φυτών.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.3.1. Συντελεστής κατανοµής

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.3.2. Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν αναµένεται βιοσυσσώρευση.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
12.4.1. Γνωστή ή προβλεπόµενη κατανοµή στα τµήµατα του περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.4.2. Επιφανειακή τάση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.4.3. Απορρόφηση/εκρόφηση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Πρόσθετες πληροφορίες
Μερικώς υδατοδιαλυτό. Τα ιόντα αµµωνίας (NH ) απορροφώνται από τα σωµατίδια του εδάφους. Ο φώσφορος
εισέρχεται για λίγο στο εδαφικό διάλυµα, αλλά δεσµεύεται σύντοµα από εδαφικά στοιχεία και
ακινητοποιείται. Το διαλυµένο ιόν K  στο εδαφικό διάλυµα απορροφάται από τα ανόργανα στοιχεία
αργίλου και µόνο σε ελαφρά εδάφη όπου αυτά απουσιάζουν ενδέχεται να εκπλυθεί µέρος του καλίου.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η αξιολόγηση δεν διεξήχθη.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν αναµενόµενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. λέπτυνση του στρώµατος
όζοντος, δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους, ενδοκρινικές διαταραχές, υπερθέρµανση του πλανήτη).

12.7. Πρόσθετες πληροφορίες
Για το προϊόν
Εµποδίστε το προϊόν να διεισδύσει σε υπόγεια ύδατα, υδάτινα ρεύµατα ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΆΘΕΣΗ

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
13.1.1. Διάθεση του προϊόντος / συσκευασίας

Διάθεση των καταλοίπων του προϊόντος
Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς : να παραδοθούν σε αρµόδιες
υπηρεσίες µε άδεια συλ λογής / τοποθέτησης / επεξεργασίας επικίν δυνων αποβλήτων. Μην επιτρέπετε
την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ δίκτυο αποχέτευσης.

Συσκευασία
Τα κενά µέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να
καταστρέφονται µε σχίσιµο και να εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.

4
+

+
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14.1. Αριθµός ΟΗΕ
δεν ισχύει

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Το µείγµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνα εµπορεύµατα
σύµφωνα µε τους κανονισµούς που διέπουν τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
δεν ισχύει

14.4. Οµάδα συσκευασίας
δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
ΟΧΙ

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
δεν ισχύει

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον
κώδικα IBC

δεν ισχύει

- Κωδικός αποβλήτων
15 01 02 - πλαστική συσκευασία
15 01 03 - ξύλινη συσκευασία

13.1.2. Μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων
Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανονισµούς απόρριψης αποβλήτων.

13.1.3. Πιθανότητα διαρροής στο αποχετευτικό σύστηµα
-

13.1.4. Σηµειώσεις
-

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

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

– Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου
2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών
προϊόντων (REACH, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την
κατάργηση

15.1.1. Τιµή HOS σύµφωνα µε την οδηγία 2004/42/ES
δεν ισχύει

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Δεν διεξάγεται αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας.
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ΤΜΗΜΑ 16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ»

Τροποποιήσεις του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
-

Συντοµογραφίες και ακρωνύµια
ATE - Εκτίµηση οξείας τοξικότητας 
ADR - Ευρωπαϊκή συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων 
ADN - Ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω εσωτερικών πλωτών
οδών 
CEN - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
C&L - Ταξινόµηση και επισήµανση 
CLP - Κανονισµός για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία, κανονισµός (EΚ) αριθ. 1272/2008 
CAS# - Αριθµός υπηρεσιών Chemical Abstracts Services 
ΚΜΤ - Καρκινογόνο, µεταλλαξιγόνο ή τοξικό για την αναπαραγωγή 
CSA - Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
CSR - Έκθεση χηµικής ασφάλειας 
DMEL - Παράγωγο επίπεδο µε ελάχιστες επιπτώσεις 
DNEL - Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
DPD - Οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα 1999/45/EΚ 
DSD - Οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες 67/548/EΟΚ 
DU - Μεταγενέστερος χρήστης 
ΕΚ - Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων 
Αριθµός ΕΚ - Αριθµός EINECS και ELINCS (βλ. επίσης EINECS και ELINCS) 
ΕΟΧ - Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 
ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος κοινοποιηµένων Χηµικών Ουσιών 
EL - Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EQS - Πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος 
ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση 
Euphrac - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Φράσεων 
EWC - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (αντικαταστάθηκε από τον LoW – βλ. κατωτέρω) 
GES - Γενικό σενάριο έκθεσης 
ΠΕΣ - Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα 
IATA - Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
ICAO-TI - Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
IMDG - Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
IMSBC - Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Στερεών Φορτίων Χύδην 
IT - Τεχνολογία πληροφοριών 
IUCLID - Διεθνής Βάση δεδοµένων Ενιαίων Χηµικών Πληροφοριών 
IUPAC - Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας 
ΚΚΕρ - Κοινό Κέντρο Ερευνών 
Kow - συντελεστής κατανοµής οκτανόλης-νερού 
LC50 - συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής 
LD50 - δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής (διάµεση θανατηφόρος δόση) 
ΝΟ - Νοµική οντότητα 
LoW - Κατάλογος αποβλήτων (βλ. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 
M/I - Παρασκευαστής/Εισαγωγέας 
ΚΜ - Κράτη µέλη 
MSDS - Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών 
OC - Συνθήκες λειτουργίας 
ΟΟΣΑ - Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OEL - Οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης 
ΕΕ - Επίσηµη Εφηµερίδα 
OR - Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
OSHA - Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
ΑΒΤ - Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία 
PEC - Προβλεπόµενη συγκέντρωση µε επιπτώσεις 
PNEC(s) - Προβλεπόµενη συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις 
ΜΑΠ - Μέσα ατοµικής προστασίας 
(Q)SAR - Ποιοτική σχέση δοµής-δραστικότητας 
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REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισµοί των χηµικών προϊόντων Κανονισµός (EΚ)
αριθ.1907/2006 
RID - Κανονισµοί για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
RIP - Σχέδιο υλοποίησης του REACH 
RMM - Μέτρο διαχείρισης του κινδύνου 
SCBA - Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή 
SDS - Δελτίο δεδοµένων ασφάλειας 
ΦΑΠΟ - Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες 
STOT - Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(STOT) RE - Επανειληµµένη έκθεση 
(STOT) SE - Εφάπαξ έκθεση 
SVHC - Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία 
ΗΕ - Ηνωµένα Έθνη 
αΑαΒ - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία

Πόροι για δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
-

Σηµασία των φράσεων H βάσει του στοιχείου 3 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
-

 Παρέχεται σωστή σήµανση του προϊόντος

 Συµµόρφωση µε την τοπική νοµοθεσία

 Παρέχεται σωστή ταξινόµηση του προϊόντος

 Παρέχονται κατάλληλα στοιχεία µεταφοράς

© BENS Consulting  | www.bens-consulting.com

Οι αναφερόµενες πληροφορίες ισχύουν για το τρέχον επίπεδο γνώσης και εµπειρίας µας, καθώς και την
κατάσταση του προϊόντος κατά την παράδοση. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να παρέχουν µια
περιγραφή του προϊόντος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Από νοµική άποψη, οι παραποµπές δεν
συνιστούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος. Η αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή του προϊόντος
είναι να γνωρίζει και να τηρεί τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στη µεταφορά και στη χρήση του
προϊόντος. Οι ιδιότητες του προϊόντος παρατίθενται στις τεχνικές πληροφορίες.
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