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SOLFOXIDANTE 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
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Ημερομηνία έκδοσης: 17/1/2019 ενημέρωση: 17/1/2019 Αντικαθιστά το Δελτίο: 22/6/2018 εκδοχή: 4.4 

 

 

Μορφή προϊόντος : Μείγμα 

Εμπορική ονομασία : SOLFOXIDANTE 

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Χρήση μόνον ως μυκητοκτόνο και ακαρεοκτόνο για την γεωργία και κηπουρική, σύμφωνα 
με την ετικέτα του προϊόντος. 

 

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A. 
Av. Europa Parcela 1 – 7 (Pol.Ind. Constanti) 
43120 Constantí (Tarragona) - España 
T + 34 977 524 650 - F + 34 977 524 651 
afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +34 977 524 650 
ώρες ιατρείου (08:00-17:00) 

 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

 
Eye Dam. 1 H318 

Aquatic Chronic 2 H411 

Πλήρες κείμενο ταξινόμησης κλάσεων και αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

 
 
 

 
GHS05 GHS09 

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P261 - Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. 
P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια, πρόσωπο. 
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Φράσεις EUH : EUH401 - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Πρόσθετες φράσεις : Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 

Αριθμός μητρώου φυτοπροστατευτικού προϊόντος: 24137 
 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

mailto:afepasa@afepasa.com
http://www.afepasa.com/
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Μη εφαρμόσιμος 

3.2. Μείγματα  
 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

θείο (αριθμός CAS) 7704-34-9 
(Κωδ.-ΕΕ) 231-722-6 
(Νο. καταλόγου) 016-094-00-1 
(Νο-REACH) 01-2119487295-27 

80 Skin Irrit. 2, H315 

υπερμαγγανικό κάλιο (αριθμός CAS) 7722-64-7 
(Κωδ.-ΕΕ) 231-760-3 
(Νο. καταλόγου) 025-002-00-9 
(Νο-REACH) 01-2119480139-34 

0,5 Ox. Sol. 2, H272 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1C, H314 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16 

 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 
Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
Αποσύρετε το άτομο από το σημείο έκθεσής του και βγάλετε τα λερωμένα ή πιτσιλισμένα 
ρούχα. Διατηρείτε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε την θερμοκρασία του σώματος. 
Ελέγξτε την αναπνοή. Αν είναι απαραίτητο, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν το άτομο είναι 
αναίσθητο, βάλτε το στο πλάι με το κεφάλι πιο κάτω από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα 
ήμι-λυγισμένα. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε αυτή την 
περίπτωση, χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

 
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Αποσύρετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα με ήπιο σαπούνι και 
νερό, χωρίς τρίψιμο. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (για τουλάχιστον 15 λεπτά). Ξεπλύνετε πολύ καλά τα 
μάτια ανοίγοντας τα βλέφαρα με τα δάκτυλα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν συνεχίζεται 
ο πόνος ή η κοκκινίλα. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα. 
Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό. Αν παρουσιαστεί εμετός, διατηρείτε το άτομο υπό κλίση 
για να αποφεύγεται η εισαγωγή του εμετού στην αναπνευστική οδό. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες  
Η επαφή ή/και η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει: 

• Ερεθισμό έως και διάβρωση των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων, της αναπνευστικής και της γαστρεντερικής οδού. 

• Τοξικές επιδράσεις σε επίπεδο κεντρικού νευρικού συστήματος, κεφαλαλγία, διαταραχές της συνείδησης, αμνησία, τρέμουλο και σπασμοί. 

• Σε επαναλαμβανόμενη επαφή, αλλεργική δερματίτιδα και πνευμονική ευαισθητοποίηση. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  
Σε περίπτωση κατάποσης, απολύμανση πεπτικού συστήματος, αναλόγως με την κατάσταση της συνείδησης. Αντενδείξεις: Σιρόπι ιπεκακουάνας. 

Συμπτωματική θεραπεία. Όταν επικοινωνείτε με έναν γιατρό να φέρετε μαζί αυτό το δελτίο ασφάλειας. 

 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Αφρός. Στεγνή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. 

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την ουσία ή το μίγμα  
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα 
προϊόντα αποσύνθεσης 

: Οξείδια του θείου. Υδρόθειο. 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Εκκενώστε την περιοχή. Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους 

ψεκασμού. Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. 
Αποφεύγετε τη διαφυγή του νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. 

3.1. Ουσίες 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
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6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. 

 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία. Μην επεμβαίνετε χωρίς 
κατάλληλο εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 :"Έλεγχος 
της έκθεσης-Ατομική προστασία". 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. 

6.2. Περιβαλλοντικά μέτρα προφύλαξης  

Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει στους 

αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό  
Μέθοδοι καθαρισμού : Στην ξηρά σκουπίστε ή φτυαρίστε σε κατάλληλα δοχεία. Ελαχιστοποίηση δημιουργίας 

σκόνης. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα  
Βλέπε τμήμα 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία. 

 

Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. 

Μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χειρισμό : Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε, 
πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. Εξασφαλίστε καλό 
εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. Φοράτε ατομικό 
εξοπλισμό προστασίας. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το 
ρουχισμό. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε τα χέρια και τους πήχεις (αντιβράχια) σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων  
Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε μόνο στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος, μακριά 

από : Υγρασία, Πηγές ανάφλεξης, Ισχυρά οξειδωτικά. Διατηρήστε το δοχείο κλειστό όταν 
δεν χρησιμοποιείται. 

Ασυμβίβαστα πρΐόντα : Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. 

Μη συμβατά υλικά : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

 
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

υπερμαγγανικό κάλιο (7722-64-7) 

ΕΕ Τοπική ονομασία Potassium permanganate 

ΕΕ IOELV TWA (mg/m³) 0,05 mg/m³ (respirable fraction) 
0,2 mg/m³ (inhalable fraction) 

ΕΕ Σημειώσεις (Year of adoption 2011) 

ΕΕ κανονιστική αναφορά SCOEL Recommendations 

θείο (7704-34-9) 

PNEC (στοματική) 

PNEC στοματική (δευτερογενής δηλητηρίαση) 0,22 mg/l 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης  

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 

Εξασφαλίστε τοπικό ή γενικό σύστημα εξαερισμού των εγκαταστάσεων για την αποφυγή της έκθεσης σε σκόνες. Πρέπει να διατίθενται στην άμεση 
εγγύτητα κάθε πιθανής έκθεσης πίδακες πλύσης ματιών επείγουσας ανάγκης και ντους για την ασφάλεια του προσωπικού. 

Ατομική προστασία: 

Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. 
 

Προστασία των χεριών: 

Γάντια από καουτσούκ, ανθεκτικά σε χημικά (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374 ή αντίστοιχο) 

Προστασία οφθαλμών: 

Προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας 

6.1. Ατομικά μέτρα προφύλαξης, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

7.1. Μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χειρισμό 
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
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Προστασία του δέρματος: 

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 

προστατευτική μάσκα σκόνη με φίλτρο σωματιδίων. 

Άμβλυνση κινδύνων κατά τον χειρισμό: 

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ 

• ΦΟΡΤΩΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Για ψεκασμούς με τρακτέρ για αμπέλια, πεπόνια, ντομάτες και διακοσμητικά φυτά: 

o Ρούχα εργασίας 

o Γάντια χημικής προστασίας 

o Μάσκα σωματιδίων τύπου FFP1 (σύμφωνα με τον UNE-EN 149:2001+A1:2010 ή μάσκα με φίλτρο σωματιδίων τύπου P1 (σύμφωνα με UNE- 

EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC: 2005, UNE-EN 143:2001/A1: 2006). 

o Γυαλιά προστασίας (σύμφωνα με UNE-EN 166:2002). 

• ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

Για ψεκασμούς με τρακτέρ για αμπέλια και καλλωπιστικούς θάμνους: 

o Ρούχα εργασίας 

o Μάσκα σωματιδίων τύπου FFP1 (σύμφωνα με τον κανονισμό UNE-EN 149:2001+A1:2010 ή μάσκα με φίλτρο σωματιδίων τύπου P1 (σύμφωνα 

με UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). 

o Γυαλιά προστασίας (σύμφωνα με UNE-EN 166:2002). 

Για ψεκασμούς με τρακτέρ για ντομάτα, πεπόνι και καρπούζι: 

o Ρούχα εργασίας 

o Γάντια χημικής προστασίας 

o Μάσκα σωματιδίων τύπου FFP1 (σύμφωνα με τον κανονισμό UNE-EN 149:2001+A1:2010 ή μάσκα με φίλτρο σωματιδίων τύπου P1 (σύμφωνα 

με UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). 

o Γυαλιά προστασίας (σύμφωνα με UNE-EN 166:2002). 

 
Κατά την διάρκεια εφαρμογής με κλειστού θαλάμου τρακτέρ και μέσο φιλτραρίσματος αέρα, θα μπορείτε να μην έχετε διάταξη αναπνευστικής προστασίας 

(μάσκα σωματιδίων FFP1, ή Ρ1) και γυαλιά προστασίας, εκτός από τα ρούχα εργασίας, υπό τον όρο ότι τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά. Οι χειριστές να 

φορούν γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, όταν πρέπει να εγκαταλείψουν το τρακτέρ για να κάνουν συντήρηση ή καθαρισμό, που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ 

Ρούχα εργασίας (μακριά μανίκια, μακρύ παντελόνι και κατάλληλα υποδήματα) 

 

Μορφή : στερεό 

χρώμα : Κίτρινο. Γκρι. 

Οσμή : Χαρακτηριστικό. 

ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

pH : ≥ 9,4 20ºC 

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : 221 °C Μέθοδος δοκιμής UE A.16 

Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Αφλεκτο,(EEC MT A10) 

Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

πυκνότητα ατμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Διαλυτότητα : Αδιάλυτο στο νερό. 

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

ξώδες, δυναμικό : 134,1 mPa·s 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Μη εκρηκτικό. (EEC MT A14). 

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Μη οξειδωτικό. Μέθοδος δοκιμής UE A.17. 

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 



SOLFOXIDANTE 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) 

17/1/2019 (εκδοχή: 4.4) CY - el 5/10 

 

 

 
Αναμιξιμότητα : Το προϊόν δεν διασπείρεται σε νερό 

Φαινόμενη πυκνότητα : 0,85 g/cm³ συμπιεσμένο (CIPAC ΜΤ 33) 

Άλλες ιδιότητες : Περιεχόμενο, Θείο : 80 %. Υγρασία: 0.20 %. 

 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

10.2. Χημική σταθερότητα  
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  
Δεν πολυμερίζεται. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν  
Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. 

10.5. Ασύμβατα υλικά  
Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξειδωτικά μέσα. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  
Οξείδια του θείου. Υδρόθειο. Η καύση παράγει τοξικούς καπνούς. 

 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος 
 

θείο (7704-34-9) 

Τιμή LD από το στόμα 50 > 2000 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg 

LC50 εισπνοή σε αρουραίους (Σκόνη/Νέφος - mg/l/4 
ώρες) 

5,43 mg/l/4h 

 

υπερμαγγανικό κάλιο (7722-64-7) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 1090 mg/kg σωματικού βάρους 

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος 

pH: ≥ 9,4 20ºC 

σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

pH: ≥ 9,4 20ºC 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή· : Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 
 

θείο (7704-34-9) 

NOAEL, subchronic, Στοματικό, Αρουραίος 1000 mg/Kg (90 ημέρες) 

NOAEL, subacute, Δερματικό, Αρουραίος 400 mg/Kg (28 ημέρες) 

 

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
επανειλημμένη έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

10.1. Αντιδραστικότητα 
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
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Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος 
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Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και 
πιθανά συμπτώματα 

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

 

 
Οικολογία - νερό : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Μη ταξινομημένος 

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

θείο (7704-34-9) 

LC50 στα ψάρια < 14 ppm 

EC50 Δάφνια > 5000 ppm 

 

υπερμαγγανικό κάλιο (7722-64-7) 

LC50 στα ψάρια 3,3 mg/l Carassius auratus 

EC50 Δάφνια 0,056 mg/l 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

SOLFOXIDANTE 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

θείο (7704-34-9) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν έχει καθοριστεί. Το θείο που απελευθερώνεται στο περιβάλλον οξειδώνεται σύντομα, 
είτε από βακτήρια ή άλλους μικροοργανισμούς ή αυθόρμητα από την παρουσία οξυγόνου, 
σχηματίζοντας οργανικές ενώσεις θείου. Στο νερό και στο έδαφος υπάρχουν 
μικροοργανισμοί που με αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγικές χημικές αντιδράσεις 
επιτρέπουν την αφομοίωση αυτών των ενώσεων από ανώτερα φυτά και ζώα, έτσι 
εισέρχοντας στην αλυσίδα τροφίμων. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

SOLFOXIDANTE 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθοριστεί. 

 

θείο (7704-34-9) 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθοριστεί. 

υπερμαγγανικό κάλιο (7722-64-7) 

Log Pow 1,73 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρευσης. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

θείο (7704-34-9) 

Οικολογία - έδαφος Γενικώς, το θείο έχει ένα κύκλο ζωής και μια κινητικότητα παρόμοια με του αζώτου, 
χαρακτηριστικό των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη της ζωής του 
κυττάρου. Δεν διαλύεται στο νερό. 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

SOLFOXIDANTE 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις  
Περαιτέρω πληροφορίες : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

 

 
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών 

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε Σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδκών 
αποβλήτων. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Δεν συνίσταται η χρήση των αποτεφρωτήρων επειδή κατά την καύση δημιουργείται SO2 
που είναι τοξικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

12.1. Τοξικότητα 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
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Οικολογία - απόβλητα : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

 

 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, HAZARDOUS substance, solid, n.o.s. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 

ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. SUBSTANCE, SOLID,  ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. 

 N.O.S.    

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 Environmentally UN 3077 UN 3077 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ENVIRONMENTALLY hazardous substance, solid, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, HAZARDOUS n.o.s. (υπερμαγγανικό ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. SUBSTANCE, SOLID, κάλιο), 9, III ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. 

(υπερμαγγανικό κάλιο), 9, N.O.S. (potassium  (υπερμαγγανικό κάλιο), 9, (υπερμαγγανικό κάλιο), 9, 
III, (E) permanganate), 9, III,  III III 

 MARINE POLLUTANT    

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

9 9 9 9 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

III III III III III 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το Επικίνδυνο για το Επικίνδυνο για το Επικίνδυνο για το Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Ναι περιβάλλον : Ναι περιβάλλον : Ναι περιβάλλον : Ναι περιβάλλον : Ναι 

 Μολυσματικός παράγοντας    

 για το υδάτινο περιβάλλον :    

 Ναι    

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη  

Επίγεια μεταφορά 

Κώδικας ταξινόμησης (ADR) : M7 

Ειδική πρόβλεψη (ADR) : 274, 335, 601 

Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 5kg 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (ADR) : PP12, B3 

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (ADR) : MP10 

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες 
(ADR) 

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και χύδην 
περιέκτες (ADR) 

: T1, BK1, BK2 

 
: TP33 

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : SGAV, LGBV 

Όχημα για τη μεταφορά σε βυτίο : AT 

Μεταφορική κατηγορία (ADR) 3 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα (ADR) : V13 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Χύδην (ADR) : VV1 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμός (ADR) 

: CV13 
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Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών (Νο 
Κέμλερ) 

: 90 

Πορτοκαλί δίσκοι : 

 
 
 

Κωδικός  περιορισμού σήραγγας (ADR) : E 

μεταφορά μέσω θαλάσσης 

Ειδική πρόβλεψη (IMDG) : 274, 335, 966, 967 

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 5 kg 

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας (IMDG) : P002, LP02 

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (IMDG) : PP12 

Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίων- 
δεξαμενών (κώδικας IMDG) 

: IBC08 

Ειδικές διατάξεις IBC (IMDG) : B3 

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3 

Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG) : TP33 

Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-A 

Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-F 

Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : A 

Οδηγός παροχής πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε 
επικίνδυνα εμπορεύματα 

Εναέρια μεταφορά 

: 171 

PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E1 

PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Y956 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη 
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη 
και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη 
(ΙΑΤΑ) 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 
(ΙΑΤΑ) 

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη 
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 

: 30kgG 

 

 
: 956 

 
: 400kg 

 

 
: 956 

 
: 400kg 

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ) : A97, A158, A179, A197 

Κωδικός ERG (IATA) : 9L 

Ποτάμια μεταφορά 

Κωδικός ταξινόμησης (ADN) : M7 

Ειδική πρόβλεψη (ADN) : 274, 335, 61 

Περιορισμένες ποσότητες (ADN) : 5 kg 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN) : E1 

Επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (ADN) : T* B** 

Υποχρεωτικός εξοπλισμός (ADN) : PP, A 

Αριθμός κώνων/μπλε φώτων (ADN) 0 

Συμπληρωματικές απαιτήσεις/παρατηρήσεις 
(ADN) 

Σιδηροδρομική μεταφορά 

: * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. ** * Only in the case of 
transport in bulk. 

Κώδικας ταξινόμησης (RID) : M7 

Ειδική πρόβλεψη (RID) : 274, 335, 601 

Περιορισμένες ποσότητες (RID) : 5kg 

Εξαιρούμενες ποσότητες (RID) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 
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Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (RID) : PP12, B3 

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (RID) : MP10 
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Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες 
(RID) 

: T1, BK1, BK2 

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και χύδην 
περιέκτες (RID) 

: TP33 

Κωδικοί δεξαμενών για τις δεξαμενές RID (RID) : SGAV, LGBV 

Μεταφορική κατηγορία (RID) : 3 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα (RID) : W13 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Χύδην (RID) : VW1 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμός (RID) 

: CW13, CW31 

Δέματα εξπρές (RID) : CE11 

Αρ. ταυτοποίησης κινδύνου (RID) : 90 

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

 

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν σύμφωνα με το παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΚ) Νο 1907/2006 (REACH): 

3(a) Ουσίες ή μίγματα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε μία 
από τις παρακάτω τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008: Τάξεις κινδύνου 2.1 
έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 
και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ 

υπερμαγγανικό κάλιο 

3(b) Ουσίες ή μίγματα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε μία 
από τις παρακάτω τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008: Τάξεις κινδύνου 3.1 
έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη 
γονιμότητα ή την ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις άλλες πλην της νάρκωσης, 
3.9 και 3.10 

SOLFOXIDANTE – θείο – υπερμαγγανικό κάλιο 

3(c) Ουσίες ή μίγματα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε μία από 
τις παρακάτω τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008: Τάξη κινδύνου 4.1 

SOLFOXIDANTE – θείο – υπερμαγγανικό κάλιο 

 
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH 

Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από 

τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

Οι ουσίες δεν υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 29 Απριλίου 2004 σχετικά 

με τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΟΚ. 

 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας  
Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας 

Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις εξής ουσίες του μίγματος 

θείο 

 
 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες  

Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

Άλλες πληροφορίες : Κανένας/Καμία/Κανένα. 
 

Κείμενο των φράσεων H-και EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4 

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2 

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

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 



SOLFOXIDANTE 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) 

17/1/2019 (εκδοχή: 4.4) CY - el 12/10 

 

 

 
 

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1  

Ox. Sol. 2 Οξειδωτικά στερεά, κατηγορία 2  

Skin Corr. 1C Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1C  

Skin Irrit. 2 Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 2  

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.  

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 

 

Κατηγοριοποίηση και πρωτόκολλο για την κατηγοριοποίηση των μιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [ΤΕΣ]: 

Eye Dam. 1 H318  

Aquatic Chronic 2 H411 Μέθοδος υπολογισμού 

 

 

 

 
 ΤΜΗΜΑ 16: Χρήση σε προϊόντα  

1. Χρήση σε αγροχημικά προϊόντα- Επαγγελματική 

 
Μέρος 1 Τίτλος Σενάριο έκθεσης - Χρήση σε αγροχημικά προϊόντα 
Τίτλος 
11a - Χρήση σε αγροχημικά προϊόντα 
Περιγραφέας χρήσης 
Τομέας (ή τομείς) χρήσης 

 

Κατηγορίες επεξεργασίας 1,4, 8a, 8b, 11, 13 
Κατηγορίες εκπομπών στο περιβάλλον 8a, 8d 
Ειδική κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον 

 

Διαδικασίες, καθήκοντα, δραστηριότητες που εξετάζονται 
Χρήση ως αγροχημικό έκδοχο για εφαρμογή με χειροκίνητο ή μηχανικό ψεκασμό, καπνό ή ομίχλη. 
Περιλαμβάνεται καθαρισμός και η διάθεση του εξοπλισμού. 
Μέθοδος αξιολόγησης 
Μέρος 2 Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

 
Μέρος 2.1 Έλεγχος της έκθεσης του χειριστή 
Χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 

 

Φυσική μορφή του Προϊόντος Στερεό σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 

(CNPT), υγρό σε Πίεση ατμού. Υψγρηόλ ήσ θτηε 

ρθμεορκμροακσρίαασ λίαει τεορυγραγσίαίαςς., πίεση ατμού <0,5 
kPa. OC29 

Συγκέντρωση της ουσίας στο προϊόν Καλύπτει ένα ποσοστό ουσίας στο προϊόν έως και 100% (εκτός αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά). G13 

Συχνότητα και διάρκεια της χρήσης/έκθεσης Καλύπτει ημερήσιες εκθέσεις έως και 8 ωρών (εκτός και αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά). G2 

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την 
έκθεση 

Η λειτουργία πραγματοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία (> 20 ° C 
πάνω 
από τη θερμοκρασία δωματίου). OC7. Υποτίθεται ότι εφαρμόζεται 
ένα 
καλό βασικό πρότυπο επαγγελματικής υγιεινής. G1. 
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Σενάρια που συμβάλλουν Ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και συνθήκες λειτουργίας 
Γενικά μέτρα (ερεθιστικά του δέρματος) G19 Αποφύγετε μια άμεση επαφή του δέρματος με το προϊόν 

Προσδιορίστε πιθανές έμμεσες ζώνες επαφής με το δέρμα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια (δοκιμασμένα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN374) σε περίπτωση που είναι δυνατή η επαφή με τα 
χέρια. Καθαρίστε τη μόλυνση ή τους χώρους εναπόθεσης 
αποβλήτων αμέσως μόλις εμφανιστούν. Πλύνετε αμέσως κάθε 
μόλυνση του δέρματος. Πρέπει να παρέχεται βασική κατάρτιση 
στους εργαζομένους για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
εκθέσεων και την αναφορά ενδεχόμενων δερματολογικών 
προβλημάτων. E3. Άλλα μέτρα προστασίας δέρματος μπορεί να 
είναι απαραίτητα, όπως αδιάβροχα κοστούμια και ασπίδες 
προσώπου κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων υψηλής διασποράς 
που είναι πιθανό να προκαλέσουν την απελευθέρωση σημαντικών 
ποσοτήτων αερολυμάτων, για παράδειγμα, ο ψεκασμός E4. 

CS15 Γενικές εκθέσεις  
(κλειστά συστήματα) 

Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 

CS16 Γενικές εκθέσεις (ανοικτά συστήματα) Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 
CS14 Μεταφορές χύδην 
CS81 Αφιερωμένη 

Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 

CS10 Ψεκασμός Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 

CS4 Εμβάπτιση, βύθιση και πλύση Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 
CS39 Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού Δεν προσδιορίστηκαν άλλα συγκεκριμένα μέτρα. EI20 
Μέρος 3 Εκτίμηση της έκθεσης 
3.1. Υγεία 
Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ECETOC TRA για την εκτίμηση των εκθέσεων στο χώρο εργασίας, εκτός 
και αν αναφέρεται διαφορετικά. G21. 
Μέρος 4 Κατευθυντήρια γραμμή για τη συμμόρφωση με το σενάριο έκθεσης 
4.1. Υγεία 
Τα διαθέσιμα δεδομένα κινδύνου δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενός παραγομένου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις DNEL 
για ερεθιστικές επιδράσεις στο δέρμα. G32. Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου βασίζονται σε ένα ποιοτικό χαρακτηρισμό 
των κινδύνων. G37. Τα διαθέσιμα δεδομένα για τους κινδύνους δεν υποστηρίζουν την ανάγκη καθορισμού ενός 
παραγομένου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) για άλλες επιπτώσεις στην υγεία. G36. Συνιστάται στους χρήστες να 
λαμβάνουν υπόψη τα όρια επαγγελματικής έκθεσης ή άλλες ισοδύναμες τιμές. G38. Όταν υιοθετούνται άλλα μέτρα 
ελέγχου κινδύνων / όροι λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι ελέγχονται τουλάχιστον σε 
ισοδύναμα επίπεδα. G23. 

 

2. Χρήση σε αγροχημικά προϊόντα- Κατανάλωση 
 
Μέρος 1 Τίτλος Σενάριο έκθεσης - Χρήση στην Αγροχημεία 
Τίτλος 
11b - Χρήση στην Αγροχημεία 
Περιγραφέας χρήσης 
Τομέας (ή τομείς) χρήσης 

 

Κατηγορίες προϊόντων 12, 27, PC 22: Παρασκευάσματα για γρασίδι και 
κήπο, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων 

Κατηγορίες εκπομπών στο περιβάλλον 8a,8d 
Ειδική κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον 

 

Διαδικασίες, καθήκοντα, δραστηριότητες που εξετάζονται 
Προβλέπει τη χρήση από τον καταναλωτή σε αγροχημικά προϊόντα σε υγρή ή στερεή μορφή. 
Μέθοδος αξιολόγησης 
Βλέπε Μέρος 3 
Μέρος 2 Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
 
Μέρος 2.1 Έλεγχος της έκθεσης του χειριστή 
Χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 

 

Φυσική μορφή του Στερεό σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (CNPT), υγρό σε 
Πίεση ατμού υΥψγρηόλ ήσ θτηε ρθμεορκμροακσρίαασ λίαει 
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τεορυγραγσίαίαςς., πίεση ατμού <0,5 kPa. OC29 
Συγκέντρωση της ουσίας 
στο προϊόν 

Καλύπτει ένα ποσοστό ουσίας στο προϊόν έως και 100% εκτός και αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά. ConsOC1. 

Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες Καλύπτει χρησιμοποιηθείσες ποσότητες έως και 37500g, εκτός και αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά. ConsOC2. Καλύπτει μια περιοχή επαφής με το 
δέρμα έως και 6600cm2. ConsOC5. 

Συχνότητα και διάρκεια της χρήσης/έκθεσης Καλύπτει μια συχνότητα χρήσης έως και 4 φορές την ημέρα, εκτός και αν 
αναφέρεται διαφορετικά [ConsOC4]. . καλύπτει μια έκθεση έως και 8 ώρες 
σε περίπτωση χρήσης. ConsOC14. 

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν 
την έκθεση 

Προϋποθέτει χρήση σε θερμοκρασία δωματίου, εκτός και αν υποδεικνύεται 
διαφορετικά. ConsOC15. . προϋποθέτει χρήση σε χώρο 20m3. ConsOC11. 
. προϋποθέτει χρήση με συμβατικό εξαερισμό. ConsOC8. 

Κατηγορία προϊόντων Ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και συνθήκες λειτουργίας 
PC12:Λιπάσματα OC Καλύπτει συγκεντρώσεις έως και 90% εκτός και αν υποδεικνύεται 

διαφορετικά. ConsOC1. . καλύπτει χρήση έως και 1 ημέρα/χρόνο 
[ConsOC3]. Καλύπτει χρήση έως και 1 φορά/ημέρα 
χρήσης[ConsOC4]. καλύπτει μια περιοχή επαφής με το δέρμα έως 
και 857,50 cm2. ConsOC5. . για κάθε περίπτωση χρήσης, 
προϋποτίθεται μια καταποθείσα ποσότητα του 0,3g [ConsOC13]. 
για κάθε περίπτωση χρήσης, προϋποτίθενται χρησιμοποιηθείσες 
ποσότητες έως και 2500g. ConsOC2. προϋποτίθεται η χρήση σε 
εξωτερικό χώρο. ConsOC12.  

RMM Δεν έχουν εντοπιστεί μέτρα διαχείρισης κινδύνου εκτός των 
υποδεικνυόμενων OC 

PC22: Παρασκευάσματα για τον κήπο και το 
γκαζόν, συμπεριλαμβανομένων των 
λιπασμάτων 

OC Τα προϊόντα που περιέχουν μεγάλα ποσοστά θείου (περίπου 
90%) πωλούνται για την αύξηση της οξύτητας των εδαφών, για 
την αντιμετώπιση ορισμένων συνθηκών φυτών (για παράδειγμα, 
για ψαροκόκαλα στις πατάτες) και ως αποτρεπτικά για τα 
σκουλήκια (http://www.progreen.co.uk/index.php?c=61&p=132). Τα 
προϊόντα παρέχονται ως κόκκοι (σφαιρίδια), σε σάκους του 1 
κιλού. Η συχνότητα της συνιστώμενης εφαρμογής είναι μία φορά το 
χρόνο. 
Η αξιολόγηση της έκθεσης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις 
τιμές ζώνης <0,1 Pa του εργαλείου αξιολόγησης κατανάλωσης 
ESIG 

RMM Δεν έχουν εντοπιστεί μέτρα διαχείρισης κινδύνου εκτός των 
υποδεικνυόμενων OC 

PC27_n: Προϊόντα για την προστασία των 
φυτών-- 

OC Καλύπτει συγκεντρώσεις έως και 90% εκτός και αν υποδεικνύεται 
διαφορετικά. ConsOC1. . καλύπτει χρήση έως και 1 ημέρα/χρόνο 
[ConsOC3]. . καλύπτει χρήση έως και 1 φορά/ημέρα 
χρήσης[ConsOC4]. . καλύπτει μια περιοχή επαφής με το δέρμα 
έως και 857,50 cm2. ConsOC5. . για κάθε περίπτωση χρήσης, 
προϋποτίθεται μια καταποθείσα ποσότητα του 0,3g [ConsOC13]. 
για κάθε περίπτωση χρήσης, προϋποτίθενται χρησιμοποιηθείσες 
ποσότητες έως και 2500g. ConsOC2. . προϋποτίθεται η χρήση σε 
εξωτερικό χώρο. ConsOC12. 

RMM Δεν έχουν εντοπιστεί μέτρα διαχείρισης κινδύνου εκτός των 
υποδεικνυόμενων OC 

Μέρος 3 Εκτίμηση της έκθεσης 
3.1. Υγεία 
Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ECETOC TRA για την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή, κατά 
τρόπο συνεπή με το περιεχόμενο της έκθεσης ECETOC # 107 και του κεφαλαίου R15 του TGD IR & 
CSA. Όταν τα καθοριστικά στοιχεία της έκθεσης είναι διαφορετικά από εκείνα των πηγών αυτών, θα 
υποδεικνύεται έγκαιρα. G42 
Μέρος 4 Κατευθυντήρια γραμμή για τη συμμόρφωση με το σενάριο έκθεσης 
4.1. Υγεία 
Τα προβλεπόμενα ανοίγματα δεν αναμένεται να υπερβούν τις τιμές αναφοράς που ισχύουν για τον καταναλωτή κατά τον 
καθορισμό των συνθηκών λειτουργίας και των μέτρων ελέγχου των κινδύνων που αναφέρονται στο Μέρος 2. G39. Όταν 
υιοθετούνται άλλα μέτρα ελέγχου κινδύνων / όροι λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι 
ελέγχονται τουλάχιστον σε ισοδύναμα επίπεδα. G23. 
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ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH) 

υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, 

ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος 


