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ΤΜΗΜΑ 1: Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 
 

1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο 

Μνξθή πξντόληνο : Μείγκα 

Δκπνξηθή νλνκαζία : Azamat 

Δίδνο πξντόληνο : Δληνκνθηόλν 

Οκάδα πξντόλησλ : βηνθηόλα 

 

1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

1.2.1. Σρεηηθέο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο 

Κύξηα θαηεγνξία ρξήζεο : Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε 

Υξήζε ηεο νπζίαο/ηνπ κείγκαηνο : Δληνκνθηόλν 

Καηεγνξία ιεηηνπξγίαο ή ρξήζεο : Βηνθηόλν 
 

1.2.2. Αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο  

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖ 

Belgagri 
Rue des Tuiliers, 1 
4480 Engis - Belgique 
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510 
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com 
 

ΔΗΑΓΧΓΔΑ/ΓΗΑΝΟΜΔΑ 

ΠΡΟΣΔΚΣΑ Α.Δ. 

Αγίνπ Παύινπ 39, 121 32 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

ΣΖΛ. 2108542220, ΦΑΞ 2108542253 

 info@protecta-health.gr 
 

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 
 

Χώξα Οξγαληζκόο/Δηαηξία Γηεύζπλζε Αξηζκόο ηειεθώλνπ 
επείγνπζαο αλάγθεο 

Σρόιηα 

Διιάδα Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ 11527 Αζήλα +30 10 779 3777  
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Ταμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008  [CLP]Μείγκαηα: SDS < 2015 : # 

Ομεία ηνμηθόηεηα (εηζπλνή: ζθόλε,ζηαγνλίδηα)  θαηεγνξία 4   H332    

Δπαηζζεηνπνίεζε  — Γεξκαηηθή,  θαηεγνξία  1   H317    

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ — νμύο θίλδπλνο θαηεγνξία  1   H400    

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ — Υξόληνο θίλδπλνο,  θαηεγνξία  1   H410    
    

Πιήξεο θείκελν αλαθνξώλ ζε θηλδύλνπο : βιέπε Σκήκα 16 
 
 

Αλεπηζύκεηεο θπζηθνρεκηθέο επηδξάζεηο, θαζώο θαη επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ 

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Σνμηθό 
γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

 

2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο 

Ταμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ Kαλνληζκό (ΔK) Αξ. 1272/2008 [CLP] Αλάξηεζε ζπκπιεξωκαηηθήο ζήκαλζεοΑλάξηεζε ζπκπιεξωκαηηθήο πηζηνπνίεζεο  

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS09 

    

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε (CLP) : Πξνζνρή 

mailto:belgagri@belgagri.com
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Δπηθίλδπλν πεξηερόκελν : Azamethiphos >95% 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο (CLP) : H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 
H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
H410 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 

Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ (CLP) : P261 - Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε 
P271 - Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν 
P272 - Σα κνιπζκέλα ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο 
P273 - Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ 
P280 - Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα, πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα 
P302+P352 - Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύληε κε άθζνλν λεξό 
P304+P340 - Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη 
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή 
P312 - Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία 
P333+P313 - Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: 
πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό 
P363 - Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε 
P391 - Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα 
P501 - Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζε θέληξν ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ή εηδηθώλ 
απνξξηκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο ή ππεξεζληθέο λνκνζεζίεο 

 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.1. Οπζίεο 

Με εθαξκόζηκνο 
 

 

3.2. Μείγκαηα 
 

 
 

 
 

Όλνκα Αλαγλωξηζηηθόο 
θωδηθόο πξνϊόληνο 

% Καηάηαμε ζύκθωλα κε ηελ 
Οδεγία 67/548/ΔΟΚ 

Καηάηαμε ζύκθωλα κε ηελ 
νδεγία 1272/2008 ΔΚ [CLP] 

Azamethiphos >95% 
 

(αξηζκόο CAS) 35575-96-3 
(Κσδ.-ΔΔ) 252-626-0 

10 T; R23 
Xn; R22 
R43 
N; R50/53 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα 4 (από 
ζηόκαηνο),  H302 
Ομεία ηνμηθόηεηα 3 (Δηζπλνή: 
ζθόλε, εθλέθσκα),  H331 
Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο 1, H317 
Τδξόβηα νμεία ηνμηθόηεηα 1, H400 
(M=1000) 
Τδξόβηα ρξόληα ηνμηθόηεηα 1, H410 
(M=1000) 

Δπηθαλεηνδξαζηηθό 
 

 2 - 10 Xn; R20/22 
Xi; R41 
Xi; R37/38 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα 4 (από 
ζηόκαηνο),  H302 
Ομεία ηνμηθόηεηα 4 (Δηζπλνή: 
ζθόλε, εθλέθσκα),  H332 
Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο 2, H315 
Εεκία καηηώλ 1, H318 
STOT SE 3, H335 

 

 

Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R θαη H : βιέπε Σκήκα 16 
  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ 

Γεληθά κέηξα πξώησλ βνεζεηώλ : Καιέζηε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία. 

Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από εηζπλνή : Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. Καιέζηε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε 
αδηαζεζία. 

Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ην 
δέξκα 

: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Πιύλεηε ην δέξκα κε άθζνλν λεξό. Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο 
ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ηα 
κάηηα 

: Ξεπιύλεηε ηα κάηηα κε λεξό γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από θαηάπνζε : Μελ ρνξεγήζεηε πνηέ νηηδήπνηε από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. Καιέζηε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε 
αδηαζεζία. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. 

 

4.2. Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί : Πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο. 

πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από επαθή κε 
ην δέξκα 

: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 

 

4.3. Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Αληίδνην:  αηξνπίλε. 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά πιηθά : Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε κέζν ππξόζβεζεο. 
 

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

5.3. Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο : Μελ κπαίλεηε ζε πεξηνρή ππξθαγηάο ρσξίο θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πξνζηαζίαο γηα ηελ αλαπλνή. 

Πξνζηαζία θαηά ηελ ππξόζβεζε : Μελ επεκβαίλεηε ρσξίο θαηάιιειν εμνπιηζκό. Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε κόλσζε. 
Οιόζσκε πξνζηαηεπηηθή ζηνιή. Πξνζέρεηε πάληνηε θαηά ηε δηάξθεηα θαηάζβεζεο κηαο ρεκηθήο 
ππξθαγηάο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο : Μελ απνξξίπηεηε ην λεξό ηεο θαηάζβεζεο ζην πεξηβάιινλ. Φύμηε ηα δνρεία πνπ εθηέζεθαλ ζηε 
ζεξκόηεηα ςεθάδνληάο ηα κε λεξό. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

6.1.1. Γηα πξνζωπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο 

Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο : Ζ δηαξξνή πξέπεη λα ειέγρεηαη από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ κε θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα ηελ αλαπλνή θαη ηα κάηηα. Δμνπιίζηε ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία κε 
ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό. Δμνπιίζηε ηνπο ηερληθνύο θαζαξηόηεηαο κε θαηάιιειε πξνζηαζία. 
ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ, ρξεζηκνπνηείηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

6.1.2. Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο : Μελ επεκβαίλεηε ρσξίο θαηάιιειν εμνπιηζκό. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην 
Σκήκα 8 : "Έιεγρνο ηεο έθζεζεο-Αηνκηθή πξνζηαζία". 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. Δκπνδίζηε ηελ είζνδν ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην δίθηπν λεξνύ. 
 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Γηα ηελ απνζήθεπζε : Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα. 

Μέζνδνη θαζαξηζκνύ : πιιέμηε ην πξντόλ κε κεραληθό κέζν. Μηθξέο πνζόηεηεο έθρπζεο πγξώλ: ζπιιέμηε ην πγξό κε 
έλα κε θαύζηκν, απνξξνθεηηθό πιηθό θαη κεηαθέξεηέ ην κε έλα θηπάξη ζε έλαλ πεξηέθηε πξνο 
απόξξηςε. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο : Σα ππνιείκκαηα θαζαξηζκνύ πνπ πεξηέρνπλ ην πξντόλ απηό κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο 
επηθίλδπλα. Απνξξίςηε ηα πιηθά ή ηα ππνιείκκαηα ζε εμνπζηνδνηεκέλν ρώξν. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Σκήκα 13. 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Δπηπιένλ θίλδπλνη θαηά ηελ επεμεξγαζία : Υξήζε ηνπ πξντόληνο κε νξζή βηνκεραληθή πγηεηλή θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο. 

Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό : Πεξηνξίζηε ηηο πνζόηεηεο ηνπ πξντόληνο ζην ειάρηζην αλαγθαίν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ θαη 
πεξηνξίζηε ηνλ αξηζκό ησλ εθηεζεηκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή 
θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε, αλαζπκηάζεηο. Απνθεύγεηε επαθή κε 
ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Φνξάηε αηνκηθό εμνπιηζκό πξνζηαζίαο. Κξαηήζηε καθξηά από πεγέο 
αλάθιεμεο - Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. Δκπνδίζηε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ. 
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. Με ρεηξίδεζηε ην πξντόλ ζε 
θιεηζηό ρώξν. 

Μέηξα πγηεηλήο : Σα κνιπζκέλα ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο. Πιύλεηε ηα 
κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. Πιέλεηε πάληνηε ηα ρέξηα ζαο κεηά από θάζε ρξήζε. 

 

7.2. Σπλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ θαηαζηάζεωλ 

Σερληθά κέηξα : πλήζσο απαηηείηαη είηε ζύζηεκα εμαεξηζκνύ είηε γεληθόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ. 

πλζήθεο θύιαμεο : Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Να δηαηεξείηαη δξνζεξό. Γηαηεξήζηε ζηελ αξρηθή 
ζπζθεπαζία. Κξαηήζηε καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαζώο θαη από δσνηξνθέο. 

Μέγηζηνο ρξόλνο θύιαμεο : ≈ 2 έηε 

Υώξνο θύιαμεο : Σα δάπεδα πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρα, αλζεθηηθά ζηα πγξά θαη λα θαζαξίδνληαη εύθνια. 
Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

 
 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο 

Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: 

Φξνληίζηε ώζηε ν ρώξνο εξγαζίαο λα εμαεξίδεηαη ζσζηά. 

Αηνκηθή πξνζηαζία: 

Παξέρεηε πξνζηαζία γηα ην δέξκα θαηάιιειε γηα ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 

 

Πξνζηαζία ηωλ ρεξηώλ: 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα. ηεγαλά πξνζηαηεπηηθά γάληηα ληηξηιίνπ 
 

Πξνζηαζία νθζαικώλ: 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
 
 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο: 

Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό 
  

Πξνζηαζία ηωλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: 

Φνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο 
  

Οξηνζέηεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν: 

Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ηνπ ρξήζηε: 

Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηε ρξήζε. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Μνξθή : ηεξεό 
  

Δκθάληζε : θόλε. 

Υξώκα : Λεπθό. 
  

Οζκή : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Όξην νζκώλ : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

pH : 5,8 
  

ρεηηθή ηαρύηεηα εμάηκηζεο (βνπηπιεζηέξα=1) : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

ζεκείν ηήμεο / πεξηνρή ηήμεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

εκείν ζηεξενπνίεζεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

εκείν βξαζκνύ : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

εκείν αλάθιεμεο : 350 °C 
  

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Θεξκνθξαζία δηάζπαζεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Αλάθιεμε (ζηεξεό, αέξην) : Με-έθιεθην 
  

Πίεζε αηκνύ : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ ζηνπο 20 °C : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

ρεηηθή ππθλόηεηα : 0,6 
  

Γηαιπηόηεηα : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Log Pow : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Ημώδεο θηλεκαηηθό : Με εθαξκόζηκνο 
  

Ημώδεο δπλακηθό : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Ομεηδσηηθά ραξαθηεξηζηηθά : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

Όξηα θηλδύλνπ εθξήμεσο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
  

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
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ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα 

ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 

10.2. Χεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. 
 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ 

ύκθσλα κε ηα γλσζηά ζηνηρεία, ην πξντόλ δελ παξνπζηάδεη θαλέλα θίλδπλν ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 

10.4. Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

Τγξαζία. 
 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά 

Αιθάιηα. 
 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα δηάζπαζεο 

Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο θύιαμεο θαη ρξήζεο δελ αλακέλεηαη παξαγσγή θαλελόο επηθίλδπλνπ πξντόληνο δηάζπαζεο. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Oμεία ηνμηθόηεηα : εηζπλνή: ζθόλε,ζηαγνλίδηα: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
 

ATE CLP (θόλε/ζηαγνλίδηα) 5,000 mg/l/4h 
 

Azamethiphos >95% (35575-96-3) 

LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο 500 mg/kg 

LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο > 2000 mg/kg 

LC50 εηζπλνήο ζε αξνπξαίνπο (mg/l) 0,5 - 1 mg/l/4h 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο : Με ηαμηλνκεκέλν 

pH: 5,8 

νβαξή δεκία/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ : Με ηαμηλνκεκέλν 

pH: 5,8 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ή ηνπ 
δέξκαηνο 

: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 

Μεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ : Με ηαμηλνκεκέλν 

Kαξθηλνγέλεζε : Με ηαμηλνκεκέλν 
 

 

Azamethiphos >95% (35575-96-3) 

NOAEL (νμύ, από ζηόκαηνο, δών/αξζεληθό, 2 
ρξόληα ) 

0,5 mg/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο 

NOAEL (νμύ, από ζηόκαηνο, δών/ζειπθό, 2 
ρξόληα) 

0,5 mg/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή· : Με ηαμηλνκεκέλν 

Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο (STOT) - 
εθάπαμ έθζεζε 

: Με ηαμηλνκεκέλν 

 

 

Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο (STOT) - 
επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

: Με ηαμηλνκεκέλν 

 

 

Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο : Με ηαμηλνκεκέλν 
 

  
 
 

Πηζαλέο βιαβεξέο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη 
πηζαλά ζπκπηώκαηα 

 

: Πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο 

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Τνμηθόηεηα 

Οηθνινγία - γεληθά : Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

Azamethiphos >95% (35575-96-3) 

LC50 ζηα ςάξηα 1 0,19 mg/l Oncorhynchus mykiss (Ακεξηθάληθε Πέζηξνθα) 

EC50 Γάθληα 1 0,33 κg/l  Daphnia magna 

ErC50 (θύθηα ) 74 mg/l 

NOEC 0,00012 mg/l 
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12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 
 

Azamethiphos >95% (35575-96-3) 

Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο Με βηνδηαζπώκελν. 

Βηναπνδόκεζε 17 % 
 

Δπηθαλεηνδξαζηηθό 

Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο Δύθνια βηνδηαζπώκελν. 
 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
 

Azamethiphos >95% (35575-96-3) 

πληειεζηήο βηνζπγθέληξσζεο (BCF REACH) < 2000 

Log Pow 1 ζηνπο 20°C 

Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Γελ έρεη θαζνξηζηεί. 
 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

 

12.5. Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

 

 

12.6. Άιιεο δπζκελείο επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ 

Σνπηθή λνκνζεζία (απόβιεηα) : Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην λόκν. 

Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ : Απνξξίςηε ην πιηθό θαη ην δνρείν ηνπ ζε ζεκείν ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ή εηδηθώλ 
απνξξηκκάησλ. Καηαζηξέςηε κε αζθαιή ηξόπν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ εζληθνύο 
θαλνληζκνύο. 

Οηθνινγία - απόβιεηα : Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. Απόβιεηα επηθίλδπλα ιόγσ ηνμηθόηεηαο. 
Δηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο γηα θάζε έθιπζε ζε ππέξγεηα ύδαηα ή ππνλόκνπο. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

ύκθσλα κε θαλνληζκνύο ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ 

Αξηζκόο ΟΖΔ (ADR) : 3077 

Αξηζκόο ΟΖΔ (IMDG) : 3077 

Αξηζκόο ΟΖΔ (IATA) : 3077 

Αξηζκόο ΟΖΔ (ADN) : 3077 

Αξηζκόο ΟΖΔ (RID) : 3077 
 

14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο (ADR) : ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. 

Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο (IMDG) : ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. 

Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο (ΗΑΣΑ) : ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. 

Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο (ADN) : ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. 

Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο (RID) : ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. 

Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο (ADR) : UN 3077 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο., 9, III, (E) 

Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο (IMDG) : UN 3077 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο., 9, III, ΘΑΛΑΗΟ 
ΡΤΠΟ 

Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο (IATA) : UN 3077 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο., 9, III 

Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο (ADN) : UN 3077 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο., 9, III 

Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο (RID) : UN 3077 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΤΗΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο., 9, III 
 

14.3. Τάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADR   

Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά (ADR) : 9 

Δηηθέηεο θηλδύλνπ (ADR) : 9  
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 : 

 

   

IMDG   

Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά (IMDG) : 9 

Δηηθέηεο θηλδύλνπ (IMDG) : 9  

 

 : 

  

   

IATA   

Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά (IATA) : 9 

Δηηθέηεο θηλδύλνπ (IATA) : 9 

 

 : 

 

   

ADN   

Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά (ADN) : 9 

Δηηθέηεο θηλδύλνπ (ADN) : 9  

 

 : 

 

   

RID   

Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά (RID) : 9 

Δηηθέηεο θηλδύλνπ (RID) : 9  

 

 : 

 
 

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (ADR) : III 

Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (IMDG) : III 

Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (IATA) : III 

Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (ADN) : III 

Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (RID) : III 
 

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ : Ναη 

Μνιπζκαηηθόο παξάγνληαο γηα ην πδάηηλν 
πεξηβάιινλ 

: Ναη 

Άιιεο πιεξνθνξίεο : Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ, Καζαξίζηε αθόκα θαη ηηο κηθξόηεξεο 
δηαζθνξπηζκέλεο πνζόηεηεο, ρσξίο πεξηηηά ξηςνθίλδπλεο ελέξγεηεο 
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14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

- Δπίγεηα κεηαθνξά 
  

Κώδηθαο ηαμηλόκεζεο (ADR)  : M7  

Δηδηθή πξόβιεςε (ADR) : 274, 335, 601 

Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ADR) : 5kg 

Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (ADR) : E1 

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Δηδηθέο δηαηάμεηο ζπζθεπαζίαο (ADR) : PP12, B3  

Γηαηάμεηο γηα ηηο κεηθηέο ζπζθεπαζίεο (ADR) : MP10  

Οδεγίεο γηα θηλεηέο δεμακελέο θαη ρύδελ 
πεξηέθηεο (ADR) 

: T1, BK1, BK2 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα θηλεηέο δεμακελέο θαη 
ρύδελ πεξηέθηεο (ADR) 

: TP33 

Κσδηθόο δεμακελήο (ADR) : SGAV, LGBV 

Όρεκα γηα ηε κεηαθνξά ζε βπηίν : AT 

Μεηαθνξηθή θαηεγνξία (ADR) : 3 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - Γέκαηα 
(ADR) 

: V13 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - Υύδελ 
(ADR) 

: VV1  

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - θόξησζε, 
εθθόξησζε θαη ρεηξηζκόο (ADR) 

: CV13 

Κσδηθόο ραξαθηεξηζκνύ επηθίλδπλσλ πιηθώλ 
(Νν Κέκιεξ) 

: 90  

Πνξηνθαιί δίζθνη : 

 

Κσδηθόο  πεξηνξηζκνύ ζήξαγγαο (ADR) : E  

- Μεηαθνξά κέζω ζαιάζζεο 
  

Δηδηθή πξόβιεςε (IMDG) : 274, 335, 966, 967 

Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (IMDG) : 5 kg 

Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (IMDG) : E1 

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο  (IMDG) : P002, LP02 

Δηδηθέο δηαηάμεηο ζπζθεπαζίαο (IMDG) : PP12 

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-
δεμακελώλ (θώδηθαο IMDG) 

: IBC08  

Δηδηθέο δηαηάμεηο IBC (IMDG) : B3 

Οδεγίεο γηα δεμακελέο (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3  

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα δεμακελέο (IMDG) : TP33  

Αξηζκόο EmS (Ππξθαγηά) : F-A 

Αξηζκόο EmS (Γηαξξνή) : S-F 

Καηεγνξίεο θνξηίσλ (IMDG) : A 

- Δλαέξηα κεηαθνξά 
  

PCA Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (IATA) : E1 

PCA Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (IATA) : Y956 

Καζαξή κέγηζηε πνζόηεηα γηα πεξηνξηζκέλε 
πνζόηεηα επηηξεπόκελε γηα επηβαηεγά 
αεξνζθάθε θαη γηα αεξνζθάθε κεηαθνξάο 
θνξηίνπ (ΗΑΣΑ) 

: 30kgG  

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο γηα επηβαηεγά αεξνζθάθε 
(ΗΑΣΑ) 

: 956 

Καζαξή κέγηζηε πνζόηεηα γηα επηβαηεγά 
αεξνζθάθε θαη γηα αεξνζθάθε κεηαθνξάο 
θνξηίνπ (ΗΑΣΑ) 

: 400kg 

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο κόλν γηα αεξνζθάθε 
κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΗΑΣΑ) 

: 956 

Μέγηζηε πνζόηεηα κεηαθνξάο απνθιεηζηηθά από 
αεξνζθάθε κεηαθνξάο θνξηίνπ 

: 400kg 

Δηδηθή πξόβιεςε (ΗΑΣΑ) : A97, A158, A179 

Κσδηθόο ERG (IATA) : 9L 
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- Πνηάκηα κεηαθνξά 
  

Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο (ADN) : M7  

Δηδηθή πξόβιεςε (ADN) : 274, 335, 61 

Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ADN) : 5 kg 

Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (ADN) : E1 

Δπηηξεπόκελα κέζα κεηαθνξάο (ADN) : T* B** 

Τπνρξεσηηθόο εμνπιηζκόο (ADN) : PP, A 

Αξηζκόο θώλσλ/κπιε θώησλ (ADN) : 0 

πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο/παξαηεξήζεηο 
(ADN) 

: (Azamethiphos) 

- Σηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 
  

Κώδηθαο ηαμηλόκεζεο (RID) : M7  

Δηδηθή πξόβιεςε (RID) : 274, 335, 601 

Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (RID) : 5kg 

Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (RID) : E1 

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο  (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 

Δηδηθέο δηαηάμεηο ζπζθεπαζίαο (RID) : PP12, B3 

Γηαηάμεηο γηα ηηο κεηθηέο ζπζθεπαζίεο (RID) : MP10  

Οδεγίεο γηα θηλεηέο δεμακελέο θαη ρύδελ 
πεξηέθηεο (RID) 

: T1, BK1, BK2  

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα θηλεηέο δεμακελέο θαη 
ρύδελ πεξηέθηεο (RID) 

: TP33  

Κσδηθνί δεμακελώλ γηα ηηο δεμακελέο RID (RID) : SGAV, LGBV 

Μεηαθνξηθή θαηεγνξία (RID) : 3 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - Γέκαηα 
(RID) 

: W13 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - Υύδελ (RID) : VW1 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά - Φόξησζε, 
εθθόξησζε θαη ρεηξηζκόο (RID) 

: CW13, CW31 

Γέκαηα εμπξέο (RID) : CE11 

Αξ. ηαπηνπνίεζεο θηλδύλνπ (RID) : 90 
 

14.7. Χύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ θώδηθα IBC 

Με εθαξκόζηκνο 
 

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ λνκνζεζία 
15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

15.1.1. Καλνληζκνί ΔΔ 
 

Γελ πεξηέρεη νπζία πνπ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα XVII ηνπ REACH 

Γελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ππνςήθησλ νπζηώλ REACH 
 

Γελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ REACH 
 

 

Πεξαηηέξσ πξνδηαγξαθέο, πεξηνξηζκνί θαη 
δηαηάμεηο 

: ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηώλ θαη ησλ 
κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/EΟΚ θαη 1999/45/EΚ θαη 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1907/2006. Καλνληζκόο (ΔΚ) N° 1907/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006. Καλνληζκόο (ΔΔ) 
Αξ. 528/2012 αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε βηνθηόλσλ πξντόλησλ. 

 

15.1.2. Eζληθέο δηαηάμεηο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

 
  

ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 

Δπηζήκαλζε αιιαγώλ: 

 Δλεκέξσζε Σξνπνπνηήζεθε  

 Δίδνο πξντόληνο (βηνθηόλα) Πξνζηέζεθε  

4.2 πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί Πξνζηέζεθε  
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4.3 Άιιε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή ζεξαπεία Σξνπνπνηήζεθε  

11.1 Πηζαλέο βιαβεξέο επηδξάζεηο ζηνλ 
άλζξσπν θαη πηζαλά ζπκπηώκαηα 

Πξνζηέζεθε  

 

πληνκνγξαθίεο θαη αθξώλπκα: 

CLP Καλνληζκόο γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία, Καλνληζκόο (EΚ) αξηζ. 1272/2008 

REACH Καηαρώξηζε, αμηνιόγεζε, αδεηνδόηεζε θαη πεξηνξηζκνί ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 

LD50 Γόζε πνπ πξνθαιεί ζάλαην ζην 50% πιεζπζκνύ δνθηκήο (δηάκεζε ζαλαηεθόξνο δόζε) 

EC50 Γηάκεζνο ηηκή απνηειεζκαηηθήο ζπγθέληξσζεο  

NOEC πγθέληξσζε κε παξαηεξνύκελεο επίδξαζεο 

BCF  Παξάγνληαο βηνζπζζσξεπζηκόηεηαο 

ΑΒΣ Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε θαη ηνμηθή νπζία  

ADR Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

RID Καλνληζκνί γηα ηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Γηεζλήο Ναπηηθόο Κώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ) 

IATA Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ 

ADN Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κέζσ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ 

NOAEL Δπίπεδν κε παξαηήξεζεο δπζκελώλ επηδξάζεσλ 
 

Πεγέο δεδνκέλσλ : ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηώλ θαη ησλ 
κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/EΟΚ θαη 1999/45/EΚ θαη 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1907/2006. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο : ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΤΘΝΖ Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην δειηίν πξνέξρνληαη από 
πεγέο ηηο νπνίεο ζεσξνύκε αμηόπηζηεο. Παξόια απηά, δίλνληαη ρσξίο θακία εγγύεζε, ξεηή ή 
άξξεηε, γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

 

 

Κείκελν ησλ θξάζεσλ R-, H-θαη EUH: 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Ομεία ηνμηθόηεηα (εηζπλνή: ζθόλε,ζηαγνλίδηα) Καηεγνξία 3 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Ομεία ηνμηθόηεηα (εηζπλνή: ζθόλε,ζηαγνλίδηα) Καηεγνξία 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Ομεία ηνμηθόηεηα  (από ηνπ ζηόκαηνο),  θαηεγνξία  4 

Aquatic Acute 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ — νμύο θίλδπλνο θαηεγνξία  1 

Aquatic Chronic 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ — Υξόληνο θίλδπλνο,  θαηεγνξία  1 

Eye Dam. 1 νβαξή νθζαικηθή βιάβε/νθζαικηθόο εξεζηζκόο,  θαηεγνξία  1 

Skin Irrit. 2 Γηάβξσζε/εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο,  θαηεγνξία  2 

Skin Sens. 1 Δπαηζζεηνπνίεζε —  Γεξκαηηθή,  θαηεγνξία  1 

STOT SE 3 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζε όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία εθάπαμ έθζεζε,  θαηεγνξία  3,  εξεζηζκόο ηεο 
αλαπλεπζηηθήο νδνύ 

H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 

H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 

H331 Σνμηθό ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 

H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 

H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 

H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 

H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 

R20/22 Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R23 Σνμηθό όηαλ εηζπλέεηαη 

R37/38 Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα 

R41 Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ 

R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα 

R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο 
ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

N Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 

T Σνμηθό 

Xi Δξεζηζηηθό 

Xn Δπηβιαβέο 
 

 

 

 
ΓΓΑ ΔΔ (Παξάξηεκα ΗΗ REACH) 

 
Ασηές οη πιεροθορίες βαζίδοληαη ζηης ηρέτοσζες γλώζεης κας θαη προορίδοληαη γηα λα περηγράυοσλ ηο προχόλ αποθιεηζηηθά γηα ιόγοσς σγείας, αζθαιείας θαη περηβαιιοληηθώλ απαηηήζεφλ. 
Σσλεπώς, δελ ζα πρέπεη λα ζεφρεζεί όηη εγγσώληαη οποηαδήποηε ζσγθεθρηκέλε ηδηόηεηα ηοσ προχόληος 
 


