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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 2.1 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 20/7/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 20/7/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: MURTONIK ORANGE 12-48-8 
 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 

MURTONIK ORANGE 12-48-8 
 
πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο: 
Πξντόλ ζξέςεο θπηώλ, Λίπαζκα. 
 
ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο*: 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΗΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
570 22 ΗΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

Γηεύζπλζε e-mail: info@efthymiadis.gr 
l.vellis@efthymiadis.gr 

 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο*: 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: +30210-7793777. 
 
 

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

 

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

Ox. Sol. 3 - H272 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ βιέπε θεθάιαην 16. 

 

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο 

 

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

 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

 
 

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: 

Πξνζνρή. 

 

Γειώζεηο θηλδύλνπ: 

H272 Μπνξεί λα αλαδσππξώζεη ηελ ππξθαγηά· νμεηδσηηθό. 
 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P220 Φπιάμηε / απνζεθεύζηε ην καθξηά από ξνύρα / εύθιεθηα πιηθά. 

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:l.paparistotelous@redestos.gr
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2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: Βιέπε θεθάιαην 12. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

Υεκηθή νλνκαζία Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

πγθέληξ
ωζε 
[%] 

Monoammonium 
phosphate 

CAS 7722-76-1 
 
Αξηζ. ΔΚ 231-764-5 
 
Αξηζκόο Καηαρώξεζεο REACH 
01-2119488166-29 

Γελ ηαμηλνκείηαη ~ 79% 

Potassium nitrate 

CAS 7757-79-1 
 
Αξηζ. ΔΚ 231-818-8 
 
Αξηζκόο Καηαρώξεζεο REACH 
01-2119488224-35 

Ox. Sol. 3, H272 ~ 21% 

 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, 

βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

Γεληθέο ππνδείμεηο: Αθαηξέζηε ηα ξνύρα θαη ηα παπνύηζηα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην πιηθό. 
Πιύλεηε ηα ξνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Καζαξίζηε ηα παπνύηζηα 
επηκειώο πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

ε πεξίπηωζε εηζπλνήο: Μεηαθηλήζηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Αλ δελ κπνξεί λα 
αλαπλεύζεη, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ηερλεηή αλαπλνή. Αλ αλαπλέεη κε 
δπζθνιία, πξέπεη λα ρνξεγεζεί ηαηξηθό νμπγόλν. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα 
αλ πξνθύςεη εξεζηζκόο ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ επηκέλνπλ. 

ε πεξίπηωζε επαθήο κε 
ην δέξκα: 

Απνθύγεηε ηελ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε επαθή κε ην δέξκα. Μεηά 
ηελ ρξήζε, πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ πξνθύςεη εξεζηζκόο. 

ε πεξίπηωζε επαθήο κε 
ηα κάηηα: 

Διέγμηε γηα ηπρόλ θαθνύο επαθήο θαη αθαηξέζηε ηνπο. ε πεξίπησζε 
επαθήο, μεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά. 
Να ρξεζηκνπνηείηε θξύν λεξό. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ πξνθύςεη 
εξεζηζκόο. 

ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο κεγάιεο πνζόηεηαο πιηθνύ, θαιέζηε άκεζα 
γηαηξό ή ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ. Μελ πξνθαιείηε εκεηό εθηόο θαη αλ 
ζαο δεηεζεί από ηαηξηθό πξνζσπηθό. Πνηέ κελ δίλεηε ηίπνηα από ην 
ζηόκα ζε αλαίζζεηα άηνκα. 
Δκεηόο κπνξεί λα πξνθιεζεί από κόλνο ηνπ. Γηα λα απνηξέςεηε ηελ 
αλαξξόθεζε εκεηνύ, μαπιώζηε ην ζύκα ζε πιάγηα ζέζε κε ην ζηόκα ηνπ 
ρακειόηεξα από ην ζηνκάρη ηνπ. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα λα πξνθύςεη 
εξεζηζκόο ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ επηκέλνπλ. 
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εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
Κίλδπλνη: Ζ ζθόλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεραληθό εξεζηζκό ζηα κάηηα. 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο πξντόλησλ απνζύλζεζεο ζε θσηηά, ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί 
λα θαζπζηεξήζνπλ. Σν εθηεζεηκέλν άηνκν ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα ηεζεί ππό ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε γηα 48 ώξεο. 

 

Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγωγή: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Υξήζε κέζσλ ππξόζβεζεο θαηάιιεισλ γηα πεξηβάιινπζα θσηηά. 

 

Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 

Σν κείγκα πεξηέρεη ληηξηθό θάιην ην νπνίν απμάλεη ηνλ θίλδπλν θσηηάο θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θαύζε. 

Δπηθίλδπλα πξντόληα ζεξκηθήο απνζύλζεζεο πεξηιακβάλνπλ νμείδηα ηνπ θαιίνπ, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, 

νμείδηα ηνπ θσζθόξνπ θαη ακκσλία. 

 

πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο κε πιήξε πξνζσπίδα θαη θαηάιιεινο πξνζηαηεπηηθόο 

ξνπρηζκόο. 

 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο ή ύδαηα. Σα ππνιείκκαηα από ηελ ππξθαγηά θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα 

απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη/ή εθξήμεσο κελ 

αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο. Μεηαθέξεηε ηα δνρεία από ηελ πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο, αλ απηό είλαη εθηθηό 

ρσξίο λα ππάξμεη θίλδπλνο. 

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). Αεξίζηε ηνλ ρώξν ηεο έθιπζεο. 

 

Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. Να κελ 

αδεηάδεηαη ζην ππέδαθνο/έδαθνο. 

 

Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

πιιέμηε ην πιηθό ηεο δηαξξνήο (κε αλαξξόθεζε ή ζθνύπηζκα) θαη ηνπνζεηήζηε ζε επηζεκαζκέλν θαη 

θαηάιιειν δνρείν πξνο απόξξηςε. Μελ ην αλακεηγλύεηε κε πξηνλίδηα ή άιια εύθιεθηα πιηθά. Απνθύγεηε 

ηελ δεκηνπξγία ζθόλεο θαη ηελ δηαζπνξά ηνπ πιηθνύ ζηνλ αέξα. 

Πξντόλ ζε δηάιπζε ζα πξέπεη λα απνξξνθάηαη ζε αδξαλέο πξνζξνθεηηθό πιηθό (πρ. άκκν, ρώκα, θιπ.) 

θαη λα ζπιιέγεηαη ζε επηζεκαζκέλν θαη θαηάιιειν δνρείν πξνο απόξξηςε. 
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Ζ δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 13. 

Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκό, έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα 

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 7, 8 θαη 13. 

 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Δμαζθαιίζηε θαιό αεξηζκό ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Αλνίμηε θαη ρεηξηζηείηε ηνλ πεξηέθηε κε πξνζνρή. 

Απνθύγεηε ηελ δεκηνπξγία ζθόλεο. Μελ εηζπλέεηε ηελ ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα, ην 

δέξκα θαη ηα ξνύρα. Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). Μελ ηξώηε, 

πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν πξηλ θάηε, πηείηε 

ή θαπλίζεηε. Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πξηλ εηζέιζεηε ζε 

ρώξνπο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. 

 

Πξνζηαζία από ππξθαγηά θαη έθξεμε: 

Έρεηε δηαζέζηκε ζπζθεπή αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 

Να δηαηεξείηαη ρσξηζηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Φπιάμηε ην καθξηά από ζεξκόηεηα, ζπίζεο θαη αθάιππηεο θιόγεο. 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε νμεηδσηηθά θαη αλαγσγηθά πιηθά, θαύζηκα θαη εύθιεθηα πιηθά, νμέα, βάζεηο θαη 

πγξαζία. 

Κξαηάηε ηα δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά, ζε μεξό, δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν.  

πλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν ηνλ αξρηθό πεξηέθηε. 

 

Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. 

 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Monoammonium phosphate 

Δπίπεδα παξάγσγσλ επηδξάζεσλ: 

πληζηώκελεο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο (όπσο πξνθύπηνπλ 

από ηελ Αμηνιόγεζε Υεκηθήο Αζθάιεηαο): 

Οδόο έθζεζεο 
Παξάγωγν Δπίπεδν Υωξίο Δπηπηώζεηο (DNEL) 

Δξγαδόκελνη Γεληθόο πιεζπζκόο 

Από ζηόκαηνο Με δηαζέζηκν 2.1 mg/kg bw/day 

Γέξκα 34.7 mg/kg bw/day 20.8 mg/kg bw/day 

Δηζπλνή 6.1 mg/m
3
 1.8 mg/m

3
 

 

Potassium nitrate 

Δπίπεδα παξάγσγσλ επηδξάζεσλ: 

πληζηώκελεο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο (όπσο πξνθύπηνπλ 

από ηελ Αμηνιόγεζε Υεκηθήο Αζθάιεηαο): 

Οδόο έθζεζεο 
Παξάγωγν Δπίπεδν Υωξίο Δπηπηώζεηο (DNEL) 

Δξγαδόκελνη Γεληθόο πιεζπζκόο 
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Από ζηόκαηνο Με δηαζέζηκν 12.5 mg/kg bw/day 

Γέξκα 20.8 mg/kg bw/day 12.5 mg/kg bw/day 

Δηζπλνή 36.7 mg/m
3
 10.9 mg/m

3
 

 

Έιεγρνη έθζεζεο: 

Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: 

Υξεζηκνπνηήζηε θιεηζηά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο, ηνπηθό εμαεξηζκό ή άιια κεραληθά κέζα ειέγρνπ γηα 

λα δηαηεξήζεηε ηελ ζπγθέληξσζε ζηνλ αέξα θάησ από ηα ζπληζηώκελα όξηα έθζεζεο. Αλ νη 

εθηεινύκελεο εξγαζίεο παξάγνπλ ζθόλε, αλαζπκηάζεηο ή νκίριε, ρξεζηκνπνηήζηε εμαεξηζκό γηα λα 

δηαηεξήζεηε ηελ έθζεζε ζηνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο θάησ από ην όξην έθζεζεο. 

 

Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: 

Κξαηήζηε καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Αθαηξέζηε ακέζσο όιν ηνλ ιεξσκέλν ξνπρηζκό. 

Πιύλεηε ηα ρέξηα πξηλ από ηα δηαιιείκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

Απνζεθεύεζηε μέρσξα ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 

Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ληνπο θαη εμνπιηζκόο πιύζεο καηηώλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Μάζθα ζσκαηηδίσλ κηαο ρξήζεο. Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε κηα 
εγθεθξηκέλε / πηζηνπνηεκέλε ή ηζνδύλακε κάζθα. Να θνξάηε θαηάιιειε 
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή όηαλ ν εμαεξηζκόο είλαη αλεπαξθήο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γάληηα βηλπιίνπ κηαο ρξήζεο. 
Πξνζηαζία καηηώλ: Γπαιηά αζθαιείαο. 
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Καηάιιεινο ξνπρηζκόο πιήξνπο ζσκαηηθήο θάιπςεο. 
 

Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Γεληθέο ππνδείμεηο: 

Οη εθπνκπέο από ηνπο εμαεξηζηήξεο ή ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη πσο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα πιπληεξίδεο αεξίσλ, θίιηξα ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο ζηα απνδεθηά επίπεδα. 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

Μνξθή: ηεξεό, θξπζηαιιηθό 
Υξώκα: Μπιε 
Οζκή: Άνζκν 
Σηκή pH: 3.2 – 5.2 (δηάιπκα 1%) (ζπκπεξηθέξεηαη σο νμύ) 
εκείν ηήμεωο: Με θαζνξηζκέλν 
εκείν δέζεωο: Με εθαξκόζηκν 
Ρπζκόο εμάηκηζεο: Με εθαξκόζηκν 
Δπθιεθηόηεηα: Γελ είλαη εύθιεθην. Χζηόζν, πεξηέρεη ληηξηθό θάιην ην νπνίν κπνξεί λα 

εληείλεη ηελ όπνηα θσηηά. 
Κίλδπλνο έθξεμεο: Πεξηέρεη ληηξηθό θάιην ην νπνίν απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα έθξεμεο. 
Σάζε αηκώλ: Με εθαξκόζηκν 
Δηδηθό βάξνο: 0.85 – 1.05 gr/cm

3
 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: 15 – 20 gr / 100ml 
Ιμώδεο: Με εθαξκόζηκν 
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ είλαη νμεηδσηηθό 
Γηαβξωηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ είλαη δηαβξσηηθό 
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Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Αγωγηκόηεηα: 0.5 – 1.2 mS/cm 
 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Σν πξντόλ είλαη ζηαζεξό ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ. 

 

Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

Σν πξντόλ είλαη ζηαζεξό ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ. 

 

Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Τπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ, δελ πξνθύπηνπλ επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. 

 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Πεγέο αλάθιεμεο, θσηηάο, ζεξκόηεηαο, ζπίζεο, πςειή πγξαζία. 

 

Με ζπκβαηά πιηθά: 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε νμεηδσηηθά θαη αλαγσγηθά πιηθά, θαύζηκα θαη εύθιεθηα πιηθά, νμέα, βάζεηο θαη 

πγξαζία θαζώο θαη καγλήζην. 

 

Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Δπηθίλδπλα πξντόληα ζεξκηθήο απνζύλζεζεο πεξηιακβάλνπλ νμείδηα ηνπ θαιίνπ, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, 

νμείδηα ηνπ θσζθόξνπ θαη ακκσλία. 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην κείγκα. Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηα επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά. 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Monoammonium phosphate 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50 > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50 > 5000 mg/kg Κνπλέιηα 

Δηζπλνή LC50 > 5000 mg/m
3
 αέξα Αξνπξαίνη 

 

Potassium nitrate 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50 5000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Δηζπλνή LC50 527 mg/m
3
 αέξα Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Monoammonium phosphate 

Διαθξά εξεζηζηηθό. 
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Potassium nitrate 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Monoammonium phosphate 

Διαθξά εξεζηζηηθό. 

 

Potassium nitrate 

Δξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα. 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Monoammonium phosphate 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Potassium nitrate 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Monoammonium phosphate 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη θαηαιεθηηθά αιιά αλεπαξθή γηα ηαμηλόκεζε. 

 

Potassium nitrate 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

Καξθηλνγέλεζε: 

Monoammonium phosphate 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε Αμηνιόγεζεο Υεκηθήο Αζθάιεηαο ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη θαηαιεθηηθά αιιά 

αλεπαξθή γηα ηαμηλόκεζε. Γελ ζεσξείηαη «πηζαλό» ή «ύπνπην» θαξθηλνγέλεζεο γηα ηνλ άλζξσπν 

ζύκθσλα κε ηνπο IARC, NTP, OSHA, ΔΔ ή ACGIH. 

 

Potassium nitrate 

Γελ ζεσξείηαη «πηζαλό» ή «ύπνπην» θαξθηλνγέλεζεο γηα ηνλ άλζξσπν ζύκθσλα κε ηνπο IARC, NTP, 

OSHA, ΔΔ ή ACGIH. 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Monoammonium phosphate 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη θαηαιεθηηθά αιιά αλεπαξθή γηα ηαμηλόκεζε. 

 

Potassium nitrate 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: 

Monoammonium phosphate 

Με εθαξκόζηκν. 

 

Potassium nitrate 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Monoammonium phosphate 



Έθδνζε: 2.1 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 20/7/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 20/7/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: MURTONIK ORANGE 12-48-8 
 

ειίδα 8 από 11 
 

Με εθαξκόζηκν. 

Potassium nitrate 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο: 

Monoammonium phosphate 

Με εθαξκόζηκν. 

 

Potassium nitrate 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνμηθόηεηα: 

Monoammonium phosphate 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Potassium nitrate 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θζνξά ζηηο βιελλνγόλνπο κεκβξάλεο. 

Σα ληηξηθά αλάγνληαη ζε ληηξώδε άιαηα κέζσ ηνπ ελδύκνπ ληηξηθώλ-αλαγσγάζεο. Μεηά ηελ θαηάπνζε, 

ηα ληηξηθά αλάγνληαη ζε ληηξώδε άιαηα κέζσ ησλ βαθηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην κηθξό έληεξν ησλ 

ελειίθσλ. Χζηόζν, ζηα βξέθε, ηα νπνία έρνπλ θπζηνινγηθή γαζηξηθή αρισξπδξία (έιιεηςε HCl ζην 

ζηνκάρη), ε αλαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηνκάρη θαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν, από ηνλ νπνίν ηα ληηξώδε 

απνξξνθνύληαη άκεζα ζηελ ξνή ηνπ αίκαηνο. Δπηπξνζζέησο, ε αλαγσγάζε ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο 

(NADH - θπηόρξσκα b5 αλαγσγάζε) ζηα βξέθε δελ έρεη θηάζεη αθόκα ζηελ πιήξε ηεο δξαζηεξηόηεηα. 

Μεηά ηελ απνξξόθεζε, ηα ληηξώδε κεηαηξέπνπλ ηελ νμπαηκνζθαηξίλε ζε κεζαηκνζθαηξίλε θαη ζπλεπώο 

παξεκβάιινληαη ζηελ κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ ζην αίκα, επηθέξνληαο κεζαηκνζθαηξηλαηκία («ζύλδξνκν 

θπαλνύ βξέθνπο»). Σα ληηξώδε κπνξνύλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ αγγεηνδηαζηνιή, ε νπνία, όπσο ε 

κεζαηκνζθαηξηλαηκία, εμαξηάηαη από ηελ δόζε. 

Λακβάλνληαο ππόςε ρακειό κνξηαθό βάξνο, πςειή δηαιπηόηεηα ζην λεξό, ρακειό ζπληειεζηή logPow, 

αλακέλεηαη πςειή απνξξόθεζε. Χζηόζν, ν ζρεκαηηζκόο ηόλησλ ηεο επηθάλεηαο ακέζσο όηαλ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ην πγξό κεηώλεη ηελ απνξξόθεζε. πλεπώο, ζεσξείηαη απνξξόθεζε 50% γηα ζηνκαηηθή, 

δεξκαηηθή θαη κέζσ εηζπλνήο έθζεζε. 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

Σνμηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην κείγκα. Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηα επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά. 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Monoammonium phosphate 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα LC50 96h > 85.9 mg/L 

Αζπόλδπια LC50 72h 1790 mg/L 

Φύθε EC50 72h 100 mg/L 

 

Potassium nitrate 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα LC50 96h 1378 mg/L 

Αζπόλδπια (Daphnia) LC50 / EC50 48h 490 mg/L 

Φύθε EC50 / LC50  
1700 mg/L 

(NOEC) 
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Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Monoammonium phosphate 

Με εθαξκόζηκν θαζώο πξόθεηηαη γηα αλόξγαλε νπζία. 

 

Potassium nitrate 

Μόλν νη αλαεξόβηεο δηαδηθαζίεο δηάζπαζεο ηζρύνπλ γηα ηελ νπζία. ε έλπδξα δηαιύκαηα, ε νπζία ζα 

δηαιπζεί ζε ηόληα θαιίνπ θαη ληηξηθώλ. Τπό αλνμπγνληθέο ζπλζήθεο, πξνθύπηεη απνλίηξσζε θαη ηα ληηξηθά 

κεηαηξέπνληαη ηειηθά ζε δηαηνκηθό άδσην, σο κέξνο ηνπ θύθινπ ηνπ Αδώηνπ. 

 

Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Monoammonium phosphate 

πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log Pow): <1 

 

Potassium nitrate 

πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log Pow): <1 

Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζώξεπζε. 

 

Κηλεηηθόηεηα: 

Monoammonium phosphate 

πληειεζηήο θαηαλνκήο εδάθνπο/λεξνύ (Koc): Με εθαξκόζηκν. 

Γηαιπηό ζε λεξό. 

 

Potassium nitrate 

πληειεζηήο θαηαλνκήο εδάθνπο/λεξνύ (Koc): Σα ληηξηθά έρνπλ ρακειό δπλακηθό απνξξόθεζεο. Σν 

κέξνο πνπ δελ ζα απνξξνθεζεί από ηα θπηά κπνξεί λα εηζξεύζεη ζηα ππόγεηα ύδαηα. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Monoammonium phosphate 

Με εθαξκόζηκν. 

 

Potassium nitrate 

Με εθαξκόζηκν. 

 

Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: 

Monoammonium phosphate 

Πεξηέρεη θσζθνξηθά ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηνλ επηξνθηζκό. 

 

Potassium nitrate 

Πεξηέρεη ληηξηθά ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηνλ επηξνθηζκό. 

 

Πξόζζεηα ζηνηρεία: 

Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα 

ππνγείσλ πδάησλ. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Πξνϊόλ: Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην έδαθνο πξέπεη λα 
απνθεύγεηαη. Με ξππαίλεηε ζηεθνύκελα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό 
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ζπζθεπαζίαο. 
Τπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο απόβιεηα, κε 
ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη 
λα απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. 

 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  1479 
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 1479, ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ, Δ.Α.Ο. (πεξηέρεη ληηξηθό 

θάιην), 5.1, PG III, E 
Σάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 5.1 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ: 

 
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΟΥΗ 
 

RID 

Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  1479 
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 1479, ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ, Δ.Α.Ο. (πεξηέρεη ληηξηθό 

θάιην), 5.1, PG III, E 
Σάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 5.1 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΗΗΗ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ: 

 
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΟΥΗ 
 

Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  1479 
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 1479, ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ, Δ.Α.Ο. (πεξηέρεη ληηξηθό 

θάιην), 5.1, PG III, E 
Σάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 5.1 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΗΗΗ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ: 

 
Θαιάζζηνο ξππαληήο: ΟΥΗ 
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA 

Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  1479 
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 1479, ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ, Δ.Α.Ο. (πεξηέρεη ληηξηθό 

θάιην), 5.1, PG III, E 
Σάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 5.1 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΗΗΗ 
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Δηηθέηεο θηλδύλνπ: 

 
 

 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
 

Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κόλν γηα ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο. 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ εηθνλνγξακκάησλ, ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ 
θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Δηθνλνγξάκκαηα ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

 GHS03, Φιόγα ππέξαλσ θύθινπ 

 

Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Ox. Sol. Ομεηδσηηθό ηεξεό 
 

Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

H272 Μπνξεί λα αλαδσππξώζεη ηελ ππξθαγηά· νμεηδσηηθό. 
 

 
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. 
Δλόςεη ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντόληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, 
νύηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα 
θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη λνκνζεζία. 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 
 


