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1.  ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Promalin, Promalin NT (εκπνξηθό όλνκα) 

Gibberellins A4A7 1.8% / 6-Benzyladenine 1.8%,ππθλό δηάιπκα (19+19 g/l)  
Κσδηθόο GIFAP: SL 
Αξηζκόο EC: Με εθαξκόζηκν 
Αξ. Άδεηαο: 8258/11-10-2016 

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 
 Φπηνξξπζκηζηηθή νπζία (γηα γεσξγηθή ρξήζε) 

Πξννξίδεηαη γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 
 

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
 

 
 
 
 
 
 
 
Παξαζθεπαζηήο ηνπ ζθεπάζκαηνο                          

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 
Parc d’ Affaires de Crecy 
2, rue Claude Chappe 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Γαιιία 
Τει.: +33 (0) 478 64 32 60 
e-mail: sds@sumitomo-chem.fr 
 
VALENT BIOSCIENCES CORPORATION 
870 Technology Way, Suite 100 
Libertyville, Illinois 60048 
USA 
Tel: +1 847 9684700 

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 
 Δπξώπε  +44 (0) 1235 239 670 

Μέζε Αλαηνιή +44 (0) 1235 239 671 
Διιάδα                 +30       210 7793777 

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κίγκαηνο 
 

Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008 (CLP) 
 

Πξνεηδνπνηεηηθή Λέμε θακία  

Δηθνλόγξακκα (ηα) 
 
θαλέλα 

 
 

  
  
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο θακία 
  
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο  
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε θακία  
   
Δηθνλόγξακκα (ηα) θαλέλα  
  
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο θακία 
   
*Γειώζεηο πξνθύιαμεο P102: Μαθξηά από παηδηά. 
 P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
 P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε, ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

 
EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία 
θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

  
Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο αζθαιείαο (Καλνληζκόο (ΔΚ) 547/2011): 
Γεληθέο δηαηάμεηο SP1: Με ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.  

Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκό εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα.  
Δηδηθέο δηαηάμεηο πξνθύιαμεο Κακία 
  

2.3. Άιινη θίλδπλνη Καλέλαο γλσζηόο. 
 

3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

Νέο Επείγον Τηλ. Νο24/24 ώρες: 

Εσρώπη                 +44 (0) 1235 239 670 

Μέση Ανατολή & Αυρική+44 (0) 1235 239 671 

mailto:sds@sumitomo-chem.fr
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3.2 Σν πξντόλ απηό ζεσξείηαη σο κίγκα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. 
 
ύλζεζε/Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηθίλδπλα ζπζηαηηθά 
 
Α. Αξηζκόο % β/β Αξηζκόο CAS Υεκηθή Ολνκαζία 

1+2 1.8 8030-53-3 Gibberellins (Gibberellin A4 + Gibberellin A7) 
Υπελζύκεζε:    
1                     468-44-0 Gibberellin A4: (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-

6=methylene -2-oxoperhydro-4a, 7-methano-3, 9b-propanoazuleno [1,2-b]-furan-
4=carboxylic acid:min 63.1% 

2                                                        510-75-8 Gibberellin A7: (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-

6=methylene -2-oxoperhydro-4a, 7-methano-9b, 3-propanoazuleno [1,2-b]-furan-
4=carboxylic acid :min 13.0% 

3     1.8                     1214-39-7 6-benzyladenine 
    
    
Α. Αξηζκόο Αξηζκόο EC Καηαρώξεζε 

Παξάξηεκα 1 
ύκθ. Καλ. 1272/2008 Γειώζεηο 

επηθηλδπλόηεηαο 
  

1+2 NA        Ναη     
1 207-406-9        NA Καλέλα Καλέλα   
2 208-117-0        NA Καλέλα Καλέλα   
3 214-92-7-5        Ναη GHS07, GHS08, GHS09 H302. H361d, H400, 

H411 
  

       
       

Άιιεο πιεξνθνξίεο Κσδηθόο ID: ABG-3170 
  

4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ 
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθά Σε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Δηζπλνή Μεηαθηλεζείηε ζηνλ θαζαξό αέξα. Δθόζνλ ηα ζπκπηώκαηα επηκείλνπλ, αλαδεηήζηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Γέξκα Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό. Πιύλεηε ακέζσο κε λεξό.   
Μάηηα Ξεπιύλεηε ελδειερώο κε άθζνλν λεξό. Κξαηήζηε ηα βιέθαξα καθξηά από ηνλ/ηνπο 

νθζαικνύο γηα λα δηαζθαιίζεηε ελδειερέο μέπιπκα. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 
εθόζνλ ππάξμεη εξεζηζκόο. 

Καηάπνζε Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. Πνηέ ΜΖ πξνθαιέζεηε εκεηό ζε αλαίζζεηα ή ππν ζύγρπζε 
άηνκα. Πάληα λα αλαδεηάηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 
 Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ηππηθά ζπκπηώκαηα θαη αληηδξάζεηο 

 
4.3. Έλδεημε νπνηαζδήπνηε άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
 Πξνηείλεηαη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 

 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα  
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Ξεξή ρεκηθή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο, άκκνο, λεξό. 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Καλέλα γλσζηό. 

 
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 Θεξκηθή απνζύλζεζε θαηά ηελ θαύζε κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηνμηθνύο θαη 

εξεζηζηηθνύο αηκνύο. 
 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 
ξνπρηζκό θαη πξνζηαζία καηηώλ/πξνζώπνπ. 

 
Άιιεο πιεξνθνξίεο Μελ επηηξέςεηε ζην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππξόζβεζε λα εηζέιζεη ζην 

ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. 
 

6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
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6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο 
 
Γηα ην πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα, γπαιηά αζθαιείαο ή πξνζσπίδα, θαη θαηάιιειν 

πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 
Αθαηξέζηε πεγέο αλάθιεμεο. 
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. 
 

Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο 
βνήζεηεο 

Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα (ληηξηιίνπ) γπαιηά αζθαιείαο ή πξνζσπίδα, θαη 
θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 
Αθαηξέζηε πεγέο αλάθιεμεο. 
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή ζπκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθό. 
 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Μελ επηηξέςεηε λα μεθύγεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. Με 
μεπιέλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε ή ζ’ άιιεο πδξνξξνέο. 
 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πξνζδηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 
  
Πεξηνξηζκόο ππεξρείιηζεο Μελ επηηξέςεηε λα μεθύγεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. 

 
Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ Σε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο (πγξό), απνξξνθήζηε ην ακέζσο κε θαηάιιειν 

απνξξνθεηηθό, όπσο πξηνλίδη ή θνθθώδε απνξξνθεηηθό πειό. Σθνππίζηε θαη 
ηνπνζεηήζηε ην ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο. Σθάςηε ην ηδηαίηεξα κνιπζκέλν έδαθνο 
θαη ηνπνζεηήζηε ην ζε βαξέιηα. Φξεζηκνπνηήζηε πγξό ύθαζκα γηα λα θαζαξίζεηε 
παηώκαηα θαη άιια αληηθείκελα θαη επίζεο ηνπνζεηήζηε ην ζε ζθξαγηδόκελν 
πεξηέθηε. Γηαζέζηε όιν ηνλ άρξεζην θαη κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαηά ηνλ ίδην ηξόπν 
όπσο θαη ηα ρεκηθά απόβιεηα (π.ρ. κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ). Με 
μεπιέλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε ή άιιεο πδξνξξνέο. 
 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα αηνκηθή πξνζηαζία δείηε ην ηκήκα 8 
 

7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Οη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκό ρεκηθώλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη. Γηα 

αηνκηθή πξνζηαζία δείηε ην ηκήκα 8. 
Πξόιεςε θσηηάο ή έθξεμεο Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο νδεγίεο. 

 
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 
Απαηηνύκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο Απνζεθεύζηε ην ζε μεξό θαη δξνζεξό κέξνο. Γηαηεξήζηε ηηο ζπζθεπαζίεο ζε θαιά 

αεξηδόκελν κέξνο. Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Μελ 
πίλεηε, ηξώηε ή θαπλίδεηε ζε ρώξνπο εξγαζίαο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο Μελ ην αλακηγλύεηε κε λεξό (εθηόο ηεο θαλνληθήο ρξήζεο) 
 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γείηε ηελ εηηθέηα ζηε ζπζθεπαζία 
 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΈΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ  
 Γελ ππάξρεη εζληθό όξην έθζεζεο γηα απηό ην πξντόλ. 

Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα πξντόληα απηνύ ηνπ ηύπνπ. 
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο  
  
Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκό. 
Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

Αλαπλνή Οη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκό ρεκηθώλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη. 

 
Υέξηα Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα ληηξηιίνπ. 
Μάηηα Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζσπίδα. 
Γέξκα θαη ζώκα Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο Πιύλεηε ηα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 
 

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
Όλνκα Gibberellins A4A7 1.8% / 6-Benzyladenine 1.8%,ππθλό δηάιπκα (19+19 g/l) 
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9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 
Όςε Διαθξώο ημώδεο πγξό (OPPTS 830.6302) 
Υξώκα Καζαξό, άρξσκν (OPPTS 830.6303) 
Οζκή Άνζκν (OPPTS 830.6304) 
Όξην νζκήο Με πξνζδηνξηζκέλν 
Σηκή pH 3.88 (1% δηάιπζε ζε λεξό, 20

ν
C) (CIPAC MT 75) 

εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεο Με πξνζδηνξηζκέλν 
Αξρηθό ζεκείν δέζεο θαη πεξηνρή δέζεο 188

ν
C (γηα ηελ θύξηα αδξαλή propylene glycol) 

εκείν αλάθιεμεο 108
ν
C (EEC A.9) 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο Με εθαξκόζηκν 
Αλαθιεμηκόηεηα Όρη «πνιύ εύθιεθην» (εθηίκεζε εηδηθνύ) 
Αλώηεξε/Υακειόηεξε αλαθιεμηκόηεηα ή όξηα έθξεθηηθόηεηαο 
 LEL 2.6%, UEL 12.5% (propylene glycol) 
Πίεζε αηκώλ Με πξνζδηνξηζκέλν (Gibberellins A4A7: Vp= Μεηαμύ 7.68x 10

-6
 Pa θαη 1.6x 10

-1 
Pa 

6-benzyladenine: Vp=6x10
-7 

Pa-25
 ν

C) 
Ππθλόηεηα αηκώλ Με πξνζδηνξηζκέλν 
ρεηηθή ππθλόηεηα 1.05 γξ./θ.εθ.  (OECD 109)  
Φαηλόκελε ππθλόηεηα Με εθαξκόζηκν 
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό Γηαζπεηξόκελν ζην λεξό  

(δηαιπηόηεηα ηνπ Gibberellins A4A7= 127 mγξ./ιη. ζηνπο 20
o
C (OECD 105 κέζνδνο 

αλαθηλνύκελεο θηάιεο) 
                              6-benzyladenine= 65.7 mγξ./ιη., (20

o
C) (OECD 105) 

Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο Με εθαξκόζηκν 
πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιε/λεξό Με πξνζδηνξηζκέλν (Gibberellins A4: logPow = 2.34, 20

 o
C  

                                   Gibberellins A7:logPow = 2.25, 20
 o

C  
                                 6-benzyladenine: logPow = 2.16, 20

o
C)  

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο 394
o
C (EEC A.15) 

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Ζ δξαζηηθή νπζία GA4A7 απνζπληίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία  210
o
C θαη ε δξαζηηθή 

νπζία  6-benzyladenine απνζπληίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία > 245
 o

C. 
Γπλακηθό ημώδεο Με πξνζδηνξηζκέλν 
Κηλεκαηηθό ημώδεο 68.4 cS (20 

o
C, OECD 114) 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Με εθξεθηηθό (EEC A.14) 
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Με νμεηδσηηθό (βάζε ησλ ζπζηαηηθώλ) 
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο  
ρεηηθή ηάζε αηκώλ (αέξαο=1) Με πξνζδηνξηζκέλν 
Δπηθαλεηαθή ηάζε 68.2 mN/m (21

o
C, OECD 115) 

 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
10.1. Γξαζηηθόηεηα Σηαζεξό γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ (δεο επίζεο 

ηκήκα 7). 
 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Σηαζεξό γηα ην ιηγόηεξν 2 ρξόληα ππό ηηο πξνηεηλόκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 
ρεηξηζκνύ (δεο ηκήκα 7). 
 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθηλδύλσλ αληηδξάζεσλ 
 Κακία γλσζηή. 

 
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ Απνθύγεηε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θσο θαη πγξαζία. 

 
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά Ομεηδσηηθά 

 
10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Θεξκηθή απνζύλζεζε θαηά ηελ θαύζε κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηνμηθνύο θαη 

εξεζηζηηθνύο αηκνύο (δεο επίζεο ηκήκα 5). 
 

11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

 
Όλνκα Gibberellins A4A7 1.8% / 6-Benzyladenine 1.8%,ππθλό δηάιπκα (19+19 g/l) 

 
Ομεία ηνμηθόηεηα  

ηόκα LD50 αξνπξαίνο: >5050 mγξ./ριγξ. (EPA 152-10) 
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Γέξκα LD50 θνπλέιη: >5050 mγξ./ριγξ. (EPA 152-11) 
Αλαπλνή LC50 αξνπξαίνο (4 ώξεο): > 6.60 mγξ./ιη. (έθζεζε κέζσ νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο) 

(EPA 152-12) 
Δξεζηζηηθόηεηα  

Γέξκα Διαθξώο εξεζηζηηθό (EPA 152-14) 
Μάηηα Διαθξώο εξεζηζηηθό (EPA 152-13) 

Δπαηζζεηνπνίεζε δελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε (Γνθηκαζία κεγηζηνπνίεζεο) (EPA 40 CFR 160) 
  
Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό/ά πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A4A7, τεχνικό προϊόν 
Άιιεο ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο - Γνλνηνμηθόηεηα: αξλεηηθό (OECD 471, 473, 476, 474, 486)  

- Τεξαηνγέλεζε ζε θνπλέιη: αξλεηηθό (OECD 414) 
- Τνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή (αξνπξαίνη): αξλεηηθή. (OECD 416) 
- Καξθηλνγέλεζε: Θεσξείηαη σο αξλεηηθή ιόγσ ηεο απνπζίαο γνλνηνμηθόηεηαο θαζώο 

θαη ηεο αξλεηηθήο δηαπίζησζεο κηαο πηζαλήο νγθνγέλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 
κειεηώλ ηνμηθόηεηαο ζε δώα.  
 

Όλνκα Δραστική ουσία 6-benzyladenine, τεχνικό προϊόν 
Άιιεο ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο - Γνλνηνμηθόηεηα: αξλεηηθό (US EPA 152B-15, 152B-17, EPA FIFRA 84-2, OECD 

473, OECD 476)  
- Καξθηλνγέλεζε: θακία θαξθηλνγόλνο επίδξαζε. Υπνζηεξίδεηαη έληνλα από κειέηεο 

νμείαο θαη ππν-ρξόληαο ηνμηθόηεηαο ζε πνιύ κεγάιεο δόζεηο ζε ηξσθηηθά σο «κε 
επηβιαβέο» ιόγσ απνπζίαο ζεκαληηθώλ επηπηώζεσλ. Μειέηεο βξαρππξόζεζκεο 
θαη ππν-ρξόληαο ηνμηθόηεηαο δείρλνπλ ρακειό επίπεδν ηνμηθόηεηαο, ε νπνία δελ 
θαίλεηαη όκσο λα απμάλεη κε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Από ηελ αλαδήηεζε ζε 
βηβιηνγξαθία δελ αλέθπςε νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη 
θάπνηνλ ζην λα ππνςηαζηεί θαξθηλνγέλεζε.  

- Μειέηε αλαπαξαγσγήο πνιιαπιώλ γελεώλ (αξνπξαίνη): αξλεηηθή. (OECD 416) 
- Τεξαηνγέλεζε: Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην αγέλλεην έκβξπν (FIFRA § 

152B-13, OECD 414). 

12.  

13. Βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο ηάμεηο θηλδύλνπ.  
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πηζαλέο νδνύο έθζεζεο 
 Τν πξντόλ πξννξίδεηαη γηα γεσξγηθή ρξήζε, επνκέλσο νη πην πηζαλέο νδνί έθζεζεο 

είλαη κέζσ ηνπ δέξκαηνο ή ηεο αλαπλνήο. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

12.1. Σνμηθόηεηα 
 

 

 
Όλνκα Gibberellins A4A7 1.8% / 6-Benzyladenine 1.8%,ππθλό δηάιπκα (19+19 g/l) 

 
 

Φάξη Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξν-LC50 (Brachydanio rerio): > 1000 mγξ./ιη. (IBAMA 84) 
Γάθληα 
 
Άιγε 
       
  

 
 
Τδξνραξέο θπηό 

Ομεία ηνμηθόηεηα, 48σξo- (Daphnia magna): EC50 > 512 mγξ./ιη. (OECD 202) 
                                                                        NOEC=512 mγξ./ιη. 
Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξν (Pseudokirchneriella supcapitata): ErC50>123 mγξ./ιη. 
                EbC50> 123 mγξ./ιη. 
                                                                                              NOECr&b=123mγξ./ιη. 
(OECD 201) 
                                                              
Ομεία ηνμηθόηεηα 7 εκεξώλ (Lemna gibba): ErC50=140 mγξ./ιη. 
                                                                     EbC50> 198 mγξ./ιη. 
                                                                     NOECr&b= 11 mγξ./ιη. (OECD 221) 

Μέιηζζεο 
 
 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηα ζηόκαηνο, 48σξν- LD50 (Apis mellifera): >100 κγξ/κέιηζζα  
Ομεία ηνμηθόηεηα δηα επαθήο 48σξν- LD50 (Apis mellifera): >100 κγξ/κέιηζζα 

(EPPO 170). 

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό (α) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A4A7, τεχνικό προϊόν 
Φάξη Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξν-LC50 (Oncorhynchus mykiss): > 96 mγξ./ιη. (OECD 203) 
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Γάθληα 
Άιγε 
       
  

 
 
Μέιηζζεο 

Ομεία ηνμηθόηεηα, 48σξo- EC50 (Daphnia magna): > 97 mγξ./ιη. (OECD 202 
Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξν-EbC50 (Pseudokirchneriella supcapitata): >100 mγξ./ιη. 
                             96σξν- ErC50 (Pseudokirchneriella supcapitata): >100 mγξ./ιη. 
                             96σξν-NOEC(Pseudokirchneriella supcapitata): = 100 mγξ./ιη. 
(OECD 201)                                                        
                                                              
Ομεία ηνμηθόηεηα δηα ζηόκαηνο, 48σξν- LD50 (Apis mellifera): >87 κγξ/κέιηζζα 
(OECD 213) 
Ομεία ηνμηθόηεηα επαθήο 48σξν- LC50 (Apis mellifera): >100 κγξ/κέιηζζα ((OECD 
214). 

Γαηνζθώιεθεο Ομεία ηνμηθόηεηα 14 εκέξεο- LC50 : >1250 mγξ./ριγξ. Εώληνο βάξνπο εδάθνπο 
(OECD 207) 

  
Μηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο Όρη ζεκαληηθόο αληίθηππνο ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ηνπ άλζξαθα ή ην 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αδώηνπ σο θαη πάλσ από 0.13 mγξ./ριγξ. Ξεξνύ εδάθνπο 
(BBA, κέξνο VI, 1-1) 
 

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό (α) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A3, τεχνικό προϊόν 
Πηελά Ομεία ηνμηθόηεηα LC50 (Bobwhite quail): >2250 mγξ./ριγξ. Εώληνο βάξνπο (FIFRA 

71-1) 
 

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό (α) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
 
Όλνκα Δραστική ουσία 6-benzyladenine, τεχνικό προϊόν 
Φάξη Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξν-LC50 (Brachydanio rerio): 42 mγξ./ιη. (OECD 203) 
Γάθληα Ομεία ηνμηθόηεηα, 48σξo- EC50 (Daphnia magna): 17 mγξ./ιη. (US EPA 72-2) 

Φξόληα ηνμηθόηεηα, 21 εκέξεο-NOEC (Daphnia magna): 4 mγξ./ιη. (OECD 211) 
Τδξόβηα αξζξόπνδα Φξόληα ηνμηθόηεηα, 28 εκέξεο-NOEC (Chironomus riparius)= 4.52 mγξ./ιη. (OECD 

219) 
Άιγε Ομεία ηνμηθόηεηα, 72σξν (Pseudokirchneriella supcapitata): ErC50= 45.1 mγξ./ιη. 

                EbC50= 36 mγξ./ιη. 
                                                                                               NOECr&b= 1 mγξ./ιη. 
(OECD 201) 

Τδξνραξέο θπηό Ομεία ηνμηθόηεηα, 7 εκέξεο-EC50 (Lemna gibba): 0.31 mγξ./ιη.  
 NOECrond= 0.035 mγξ./ιη. 
  NOECobs< 0.010 mγξ./ιη. (OECD 221) 

Πηελά Ομεία ηνμηθόηεηα, LD50 (Bobwhite quail): 1599 mγξ./ ριγξ. (U.S. EPA θαηεπζπληήξηα 
γξακκή FIFRA 71-1) 

Μέιηζζεο Ομεία ηνμηθόηεηα δηα ζηόκαηνο, 48σξν- LC50 (Apis mellifera): > 58.73 κγξ/κέιηζζα 
(OECD 213) 
Ομεία ηνμηθόηεηα επαθήο 48σξν- LC50 (Apis mellifera): >100 κγξ/κέιηζζα (OECD 

214) 
Γαηνζθώιεθεο Ομεία ηνμηθόηεηα 14 εκέξεο- LC50 (Eisenia foetida): >1000 mγξ./ριγξ. Ξεξνύ 

εδάθνπο (OECD 207) 
Μηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο Όρη ζεκαληηθόο αληίθηππνο ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ηνπ άλζξαθα ή ην 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αδώηνπ σο θαη πάλσ από 1 mγξ. δξ.νπζίαο/ριγξ. δώληνο 
βάξνπο εδάθνπο (OECD 216, OECD 217) 
 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό(ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A4A7, τεχνικό προϊόν 

Απνηθνδόκεζε ζε βηνηηθέο ζπλζήθεο Άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκν. (OECD 301B)  
Απνηθνδόκεζε ζε αβηνηηθέο ζπλζήθεο Υδξνιπηηθά ζηαζεξό (pH 7) (OECD 111) 

Φσηόιπζε: pH 5: 104 εκέξεο  
                   pH 9: 206 εκέξεο (OECD άκεζε θσηόιπζε ζρέδην θαηεπζπληήξηαο 
γξακκήο, Tier I) 
 

Βηνινγηθέο κέζνδνη γηα επεμεξγαζία 
ιπκάησλ 

3σξν-EC50 ελεξγνπνηεκέλεο ιάζπεο: >100 mγξ./ιη. (OECD 209)  
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Όλνκα Δραστική ουσία 6-benzyladenine, τεχνικό προϊόν 
  
Απνηθνδόκεζε ζε βηνηηθέο ζπλζήθεο Άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκν. Γηαζπάηαη θπζηθά ζην πεξηβάιινλ. (OECD 301D)  
Απνηθνδόκεζε ζε αβηνηηθέο ζπλζήθεο Υδξνιπηηθά ζηαζεξό ζε pH 4, 7, 9 (OECD 111) 

 
Βηνινγηθέο κέζνδνη γηα επεμεξγαζία 

ιπκάησλ 
3σξν-EC50 ελεξγνπνηεκέλεο ιάζπεο: >1000 mγξ./ιη. (OECD 209)  
 

  
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο  
 

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό(ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A4A7, τεχνικό προϊόν 

Βηνζπζζώξεπζε Σπληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιε/λεξό logPow: 
                     Gibberellin A4: log Pow= 2.34 (20°C) 
                     Gibberellin A7: log Pow= 2.25 (20°C) (OECD 107). 
Κακία δπλεηηθή βηνζπζζώξεπζε ησλ Gibberellins A4A7 ζε ςάξηα 

  
Όλνκα Δραστική ουσία 6-benzyladenine, τεχνικό προϊόν 

Βηνζπζζώξεπζε Σπληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιε/λεξό logPow = 2.16 (OECD 107). 
Κιάζκα Βηνζπγθέληξσζεο (BCF): Γελ είλαη απαξαίηεηε κειέηε βηνζπζζώξεπζεο 
  

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο  

Τα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό(ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δραστική ουσία Gibberellins A4A7, τεχνικό προϊόν  

Δθηηκώκελν Koc θαη γηα ηελ GA4 θαη γηα ηελ GA7: 0.5747 ml/γξ. 
 

Όλνκα Δραστική ουσία 6-benzyladenine, τεχνικό προϊόν  
Πξνζξόθεζε ηηκέο Koc: 282 έσο 1945 ml/γξ. 
Δθξόθεζε ηηκέο Kocdes: 460 έσο 2897 ml/γξ,  
Δπνκέλσο ε νπζία ραξαθηεξίδεηαη ειαθξώο έσο κέηξηα κεηαθηλνύκελε εμαξηώκελε 
από ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο (OECD 106) 

  
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ABT θαη αΑαΒ 
 Με απαηηνύκελν (δελ απαηηείηαη έθζεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο). 

 
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Κακία άιιε γλσζηή δπζκελήο επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. 

 

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
 

 

Οπζία ή/θαη κίγκα Σύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή. 

Μνιπζκέλε ζπζθεπαζία 
 

Σύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
Δπίγεηα κεηαθνξά ADR/RID, ζαιάζζηα κεηαθνξά IMO/IMDG, ελαέξηα κεηαθνξά ICAO-TI/IATA-DGR: 

 
14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ (UN number) Καλέλαο 

 
14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 

(UN proper shipping name) 
Γελ έρεη ζεκαζία 

14.3. Σάμε(εηο) θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά  
 Κιάζε επίγεηαο κεηαθνξάο  

ADR/RID: 
Γελ πεξηνξίδεηαη εηηθέηα: Γελ έρεη ζεκαζία 

 Κιάζε θσδηθνύ IMO/IMDG: Γελ πεξηνξίδεηαη  
 Κιάζε ελαέξηαο κεηαθνξάο  

ICAO-TI/IATA-DGR: 
 

 
Γελ πεξηνξίδεηαη 

 

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο Γελ έρεη ζεκαζία 
 

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Θαιάζζηνο ξππαληήο: 
 

όρη 



 SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 
  

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (EC) No 1907/2006 (REACH) θαη ηνλ Καλνληζκό ηεο Δπηηξνπήο (EU) No 453/2010 

PROMALIN SL Αλαθ. PROSLCLP/EU/430gb 
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14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε EMS: 
δελ απαηηείηαη θακία άιιε εηδηθή 
πξνθύιαμε. 

Γελ έρεη ζεκαζία 

14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 
 Με εθαξκόζηκν 

15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο εηδηθόο θαλνληζκόο/λνκνζεζία γηα απηό ην κίγκα. 
 
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
 

 

Κακία εθηίκεζε ρεκηθήο αζθαιείαο δελ απαηηείηαη γηα απηό ην κίγκα. 
 

16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
Μέζνδνη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ (EC) No 1272/2008 θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

Ζ ηαμηλόκεζε βαζίδεηαη ζε κειέηεο θαη ζηηο ηδηόηεηεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. 
 
*Αιιαγέο πνπ έγηλαλ από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε: Τν ηκήκα 2 ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ηηο δειώζεηο πξνθύιαμεο  

 
Πιήξεο θείκελν ησλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηό ην έγγξαθν: 

H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
H361d: Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν. 
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 
H411: Τνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 

Η πιεξνθνξία αθνξά κόλν ζην αλσηέξσ αλαθεξόκελν πξντόλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθεξόκελε ρξήζε θαη δελ είλαη 
απαξαίηεην λα ηζρύεη εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη κε άιιν/α πξντόλ(ηα) ή ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία. Η πιεξνθνξία είλαη 
νξζή θαη πιήξεο κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαιύηεξε ηερλνγλσζία καο θαη δίλεηαη κε θαιή ζέιεζε ρσξίο λα απνηειεί 
εγγύεζε. Παξακέλεη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ε πιεξνθνξία είλαη θαηάιιειε θαη πιήξεο γηα 
ηε δηθή ηνπ εηδηθή ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο 

 


