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1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο: 

Roundup® Ultra 
Αξηζκφο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 70114/25-2-2015 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντφλ θπηνπξνζηαζίαο, Εηδαληνθηφλν. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο*: 

Παξαζθεπαζηήο: MONSANTO Europe S.A./N.V. 
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Βέιγην 

Σειέθσλν: +32 (0)3 568 51 11 

Fax: +32 (0)3 568 50 90 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: safety.datasheet@monsanto.com  

 
Γηαλνκέαο: 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεχζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΗΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
570 22 ΗΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

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

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
Αξηζκφο ηειεθψλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθφ 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] 

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο θάζε ηαμηλφκεζεο θηλδχλνπ θαη ησλ δειψζεσλ θηλδχλνπ, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο 

 

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

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν. 

 

Γειψζεηο πξνθχιαμεο: 

P102: Μαθξηά απφ παηδηά 

P234: Να δηαηεξείηαη κφλν ζηνλ αξρηθφ πεξηέθηε. 

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

EUH401: Γηα λα απνθχγεηε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 30/6/2017 Ζκ. Δθηχπσζεο: 20/7/2017 
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EUH210: Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο δηαζέζηκν θαηφπηλ δήηεζεο. 

SP1: Με κνιχλεηε λεξά κε ην πξντφλ ή ηνλ πεξηέθηε. Μελ μεπιέλεηε ηα κεραλήκαηα εθαξκνγήο θνληά 

ζε επηθαλεηαθά λεξά. Απνθχγεηε ηελ κφιπλζε κέζσ ζηξαγγηζηηθψλ νδψλ απφ ηνπο αγξνχο ή ηνπο 

δξφκνπο. 

SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε κίαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ 

ή ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηείζηε ςεθαζηήξεο κε κπεθ κείσζεο δηαζπνξάο ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαηά 60%. 

“Πξννξίδεηαη κφλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο”. 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο φηαλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο 

ζπληζηψκελεο ρξήζεο. 

Γελ είλαη έκκνλν, βηνζπζζσξεχζηκν ή ηνμηθφ (ΑΒΣ), νχηε πνιχ έκκνλν, άθξσο βηνζπζζσξεχζηκν 

(αΑαΒ) κείγκα. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.2. Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

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

πγθέληξσζε 
[%] 

Άιαο θαιίνπ ηεο 
αδσηνθσζθσλνκε
ζπιγθιπζίλεο 
(Άιαο θαιίνπ ηνπ 
γθιπθνζέτη) 

CAS 70901-12-1 
 
Αξηζ. ΔΚ 933-437-9 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI / Αξ. ID C&L 
015-184-00-8 /  
02-2119694167-27- 
0000 

Aquatic Chronic 2, H411 44% 

Alkylpolyglycoside 

CAS 68515-73-1 
 
Αξηζ. ΔΚ 500-220-1 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI / Αξ. ID C&L   
-- /  
01-2119488530-36 

 
Eye Dam. 1, H318 
 

<20% 

Nitroryl 

CAS 226563-63-9 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Acute Tox. 4, H302+332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 
 

<3% 

Νεξφ θαη 
δεπηεξεχνληα 
έθδνρα 

CAS – 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

- >33% 

 

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

βιέπε θεθάιαην 16. 
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4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπησζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ην ζχκα ζε θαζαξφ αέξα. 

4.1.3. ε πεξίπησζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

Αθαηξέζηε φια ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα, ξνιφγηα, θνζκήκαηα. Πιχλεηε ην 
επεξεαζκέλν δέξκα κε άθζνλν λεξφ. Πιχλεηε ηα ξνχρα θαη θαζαξίζηε ηα 
ππνδήκαηα πξηλ ηελ επαλαιεπηηθή ρξήζε ηνπο. 

4.1.4. ε πεξίπησζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Ξεπιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο, εάλ 
θνξάηε θαη είλαη εχθνιν λα ηνπο αθαηξέζεηε. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα 
επηκέλνπλ, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

4.1.5. ε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο: 

Υνξεγήζηε ακέζσο λεξφ. ΜΖΝ πξνθαιείηε έκεην εθηφο εάλ ζαο ην 
ππνδείμεη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα εάλ 
επηκέλνπλ ηα ζπκπηψκαηα. 

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Πηζαλνί ηξόπνη έθζεζεο: Δπαθή κε ην δέξκα, εηζπλνή, επαθή κε ηα κάηηα, 
θαηάπνζε.  
Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξφληα: Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 
αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο φηαλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ζπληζηψκελεο ρξήζεο. 
Δπαθή κε ην δέξκα, βξαρπρξφληα: Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 
αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο φηαλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ζπληζηψκελεο ρξήζεο. 
Δηζπλνή, βξαρπρξφληα: Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αλεπηζχκεηεο 
αληηδξάζεηο φηαλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ζπληζηψκελεο ρξήζεο. 
Απιή εηζπλνή: Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο 
φηαλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ζπληζηψκελεο ρξήζεο. 

Κίλδπλνη: Απηφ ην ζθεχαζκα δελ απνηειεί αλαζηνιέα ρνιηλεζηεξάζεο. 
 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγσγή: Γελ ελδείθλπηαη ζεξαπεία κε αηξνπίλε θαη νμίκε. 

Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξφζβεζεο: 

Νεξφ, αθξφο, μεξφ ρεκηθφ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). 

 

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

Διαρηζηνπνηείζηε ηε ρξήζε λεξνχ γηα ηελ απνηξνπή πεξηβαιινληνινγηθήο κφιπλζεο. 

Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ: δείηε ηελ ελφηεηα 6. 

 

Δπηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο: Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα θσζθφξνπ  (PxOy), νμείδηα 

αδψηνπ (ΝΟx). 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο: 

Απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη θαιά κεηά ηε ρξήζε.. 

 

5.4. εκείν αλάθιεμεο: 

Γελ αλαθιέγεηαη. 
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6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

Γείηε ην θεθάιαην 8 γηα πιεξνθνξίεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

ΜΗΚΡΔ ΠΟΟΣΖΣΔ: Υακειφο πεξηβαιινληνινγηθφο θίλδπλνο. ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΟΣΖΣΔ: 

Διαρηζηνπνίεζε δηαξξνήο. Γηαηεξείηε ην εθηφο απφ λεξνρχηεο, απνρεηεχζεηο, ραληάθηα θαη αγσγνχο 

λεξνχ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

ΜΗΚΡΔ ΠΟΟΣΖΣΔ: Δθπιχλεηε ην ρψξν δηαξξνήο κε λεξφ. ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΟΣΖΣΔ: Απνξξφθεζε 

ζην έδαθνο, ηελ άκκν ή ζε απνξξνθεηηθά πιηθά. Απνκαθξχλεηε ζε κεγάιν βάζνο ην ρψκα πνπ έρεη 

επηκνιπλζεί πιιέμηε ην ρψκα θαη ηα άιια πιηθά ζε δνρεία γηα απφξξηςε. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 7 γηα 

ηνπο ηχπνπο πεξηεθηψλ. Δθπιχλεηε ηα ππνιείκκαηα κε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ. Διαρηζηνπνηείζηε ηε 

ρξήζε λεξνχ γηα ηελ απνηξνπή πεξηβαιινληνινγηθήο κφιπλζεο. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

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

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνχλ ζην θεθάιαην 13. 

 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

Πξέπεη λα ηεξείηαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή. 

 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. 

Καηά ηε ρξήζε, λα κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο θαιά κεηά ην ρεηξηζκφ ή ηελ 

επαθή. 

Μελ κνιχλεηε ηηο απνρεηεχζεηο, ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο θαη ηηο πδάηηλεο νδνχο θαηά ηελ 

απφξξηςε ησλ απνβιήησλ έθπιπζεο. 

Οη αδεηαζκέλνη πεξηέθηεο ζπγθξαηνχλ ηα ππνιείκκαηα αηκνχ θαη πξντφληνο. 

Σεξήζηε φιεο ηηο επηζεκαζκέλεο πξνθπιάμεηο έσο φηνπ θαζαξηζηεί, αλαθαηαζθεπαζηεί ή θαηαζηξαθεί ν 

πεξηέθηεο. 

 

7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ: 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία θχιαμεο: -15 °C 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία θχιαμεο: 50 °C 

πκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: αλνμείδσηνο ράιπβαο, θάηκπεξγθιαο, πιαζηηθφ, ζηίιβσζε γπαιηνχ. 

ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΘΔΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔ ΒΛΔΠΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ. 

Γηαηεξείηαη καθξηά απφ ηξφθηκα, πφζηκα είδε θαη ηξνθέο δψσλ. Γηαηεξείηε ην κφλν ζηνλ αξρηθφ 

πεξηέθηε. 

Μπνξεί λα ζπκβεί κεξηθή θξπζηαιινπνίεζε ζε παξαηεηακέλε απνζήθεπζε θάησ απφ ηελ ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο. 

Δάλ έρεη θαηαςπρζεί, εηζάγεηε ζε ζεξκφ δσκάηην θαη αλαθηλείηε ηαθηηθά γηα λα ην εηζάγεηε πάιη ζην 

δηάιπκα. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ, δηδαληνθηφλν. 
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8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρψξν εξγαζίαο: 

πζηαηηθά Οδεγίεο έθζεζεο 
Άιαο θαιίνπ ηεο 
αδσηνθσζθσλνκεζπιγθιπζίλεο 
(Άιαο θαιίνπ ηνπ γθιπθνζέτη) 

Γελ έρεη ηεθκεξησζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο. 

 
 

Alkylpolyglycoside 
Γελ έρεη ηεθκεξησζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο. 

  

Nitroryl 
Γελ έρεη ηεθκεξησζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο. 

  

Νεξφ θαη δεπηεξεχνληα έθδνρα 
Γελ έρεη ηεθκεξησζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν φξην επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο. 

  

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: 

Κακία εηδηθή πξνυπφζεζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο ζπληζηάηαη. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Όπνπ ζπληζηάηαη, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε 

ηνλ θαηάιιειν ηχπν εμνπιηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Κακία εηδηθή πξνυπφζεζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο ζπληζηάηαη. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο ή παξαηεηακέλεο επαθήο: Φνξάηε 
γάληηα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ρεκηθψλ. Γάληηα αλζεθηηθά ζε ρεκηθά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ αδηάβξνρα πιηθά 
φπσο ην ληηξίιην, ην βνπηχιην, ην λενπξέλην, ην πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
ην θπζηθφ θανπηζνχθ ή/θαη πιαζηηθνπνηεκέλεο θξαγέο. 

Πξνζηαζία καηηώλ: Δάλ ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα επαθήο: Φνξάηε γπαιηά πξνζηαζίαο 
θαηά ησλ ρεκηθψλ. 

 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Βιέπε θεθάιαην 6. 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

Υξώκα / εύξνο ρξσκάησλ: Καθέ 
Οζκή: Οζκή ακίλεο 

Μνξθή: Τγξφ 
εκείν ηήμεο: Γελ ηζρχεη. 

εκείν βξαζκνύ: Καλέλα δεδνκέλν. 
εκείν αλάθιεμεο: Γελ αλαθιέγεηαη. 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ έρεη εθξεθηηθέο ηδηφηεηεο 
Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο: > 600 °C 

Θεξκνθξαζία απην-  
επηηαρπλόκελεο απνζύλζεζεο  
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(SADT): Καλέλα δεδνκέλν. 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο: Καλέλα δεδνκέλν. 
Δηδηθό βάξνο: 1,3426 @ 20 °C / 4 °C 
Σάζε αηκώλ: Κακία ζεκαληηθή πηεηηθφηεηα. Τδαηηθφ δηάιπκα. 

Ππθλόηεηα αηκώλ: Γελ ηζρχεη. 
Βαζκόο εμάηκηζεο: Καλέλα δεδνκέλν. 

Γπλακηθό ημώδεο: 107,2 mPa·s @ 20 °C 
Κηλεηηθό ημώδεο: 79,83 cSt @ 20 °C 

Ππθλόηεηα: 1,3426 g/cm3 @ 20 °C 
Γηαιπηόηεηα: Πιήξσο αλακίμηκν. 

pH: 4,3 @ 10 γξ/ιίη 
πληειεζηήο θαηαλνκήο: log Pow: -3,2 @ 25 °C (γθιπθνζέτη) 

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Αληηδξά κε γαιβαληζκέλν ράιπβα ή κε επελδπκέλν κέζν ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ, έλα 

εμαηξεηηθά εχθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξφ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: 

Αληηδξά κε γαιβαληζκέλν ράιπβα ή κε επελδπκέλν κέζν ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ, έλα 

εμαηξεηηθά εχθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Αζχκβαηα πιηθά γηα απνζήθεπζε: γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, κέζνο ράιπβαο ρσξίο ζηίιβσζε πκβαηά 

πιηθά γηα απνζήθεπζε: δείηε ηελ ελφηεηα 7.2. 

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: 

Θεξκηθή απνζχλζεζε: Δπηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο: δείηε ηελ ελφηεηα 5. 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεχαζκα. 

 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Απφ ζηφκαηνο LD50  > 2000 mg/kg/bw Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 2000 mg/kg/bw Αξνπξαίνη 
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Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Κνπλέιη, 3 δψα, Γνθηκαζία ΟΟΑ 404: 

Δξπζξφηεηα, κεκνλσκέλεο βαζκνινγίεο ζηελ ΔΔ: 0,3; 0,0; 0,0 

Οίδεκα, κεκνλσκέλεο βαζκνινγίεο ζηελ ΔΔ: 0,0; 0,0; 0,0 

Ζκέξεο έσο ηελ απνζεξαπεία: 5 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ: 

Κνπλέιη, 3 δψα, Γνθηκαζία ΟΟΑ 405: 

Δξπζξφηεηα επηπεθπθφηα, κεκνλσκέλεο βαζκνινγίεο ζηελ ΔΔ: 0,7; 1,0; 0,7 

Οίδεκα επηπεθπθφηα, κεκνλσκέλεο βαζκνινγίεο ζηελ ΔΔ: 1,0; 1,0; 0,7 

Γηαθάλεηα θεξαηνεηδνχο, κεκνλσκέλεο βαζκνινγίεο ΔΔ: 0,0; 0,0; 0,0 

Αιινηψζεηο ίξηδαο, κεκνλσκέλνη βαζκνί ΔΔ: 0,0; 0,0; 0,0 

Ζκέξεο έσο ηελ απνζεξαπεία: 3  

Ήπηνο εξεζηζκφο καηηψλ αιιά φρη επαξθήο γηα ηαμηλφκεζε. 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Ηλδηθφ ρνηξίδην, Γνθηκαζία Buehler 9 ζεκείσλ επαγσγήο: 

Αξλεηηθφ. Κακία επαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο 

 

Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε (glyphosate) 

Μεηαιιαμηγέλεζε 
Με κεηαιιαμηνγφλν. 

  
Καξθηλνγέλεζε 
Με θαξθηλνγφλν ζε αξνπξαίνπο ή πνληίθηα. 

  
Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή/αλάπηπμε 
Developmental effects in rats and rabbits only in the presence of significant maternal toxicity. 
Δπηδξάζεηο ζηελ αλαπαξαγσγή ζε αξνπξαίνπο κφλν κε ηελ παξνπζία ζεκαληηθήο ηνμηθφηεηαο ζηε 
κεηέξα. 
 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ηα ζθεχαζκα. 

 

12.1. Σνμηθόηεηα: 

Σνμηθόηεηα γηα ην πδξόβην πεξηβάιινλ, ηα θύθηα/πδξόβηα θπηά: 

Πξάζηλα θύθηα (Selenastrum capricornutum): 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 72 ψξεο, ζηαηηθφ, ErC50 (ξπζκφο αλάπηπμεο): 118 mg/L 

Λέκλα (Lemna gibba): 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 7 εκέξεο, ζηαηηθφ, ErC50 (αξρηθφο αξηζκφο): 74,3 mg/L 

Λέκλα (Lemna gibba): 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 7 εκέξεο, ζηαηηθφ, NOEC (ξπζκφο αλάπηπμεο): 19,1 mg/L 

 

Σνμηθόηεηα γηα ηα αξζξόπνδα: 

Μέιηζζα ε κειηζζνπξγόο (Apis mellifera):    

Δπαθή, 48 ψξεο, LD50: > 279 µg/κέιηζζα    

Μέιηζζα ε κειηζζνπξγόο (Apis mellifera): 

ηνκαηηθή ρνξήγεζε, 48 ψξεο, LD50: > 282 µg/κέιηζζα 

 

Σνμηθόηεηα γηα ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, αζπόλδπια 

Γεσζθώιεθαο (Eisenia foetida): 
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Ομεία ηνμηθφηεηα, 14 εκέξεο, LC50: > 10.000 mg/kg μεξφ έδαθνο 

Σνμηθόηεηα γηα ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, κηθξννξγαληζκνί: 

Γνθηκαζία κεηαζρεκαηηζκνύ αδώηνπ θαη άλζξαθα: 

27 L/ha, 28 εκέξεο: Δπίδξαζε κηθξφηεξε απφ 25% ζηηο επεμεξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ αδψηνπ ή 

άλζξαθα ζην έδαθνο. 

 

Όκνην ζθεύαζκα 

 

Σνμηθόηεηα γηα ην πδξόβην πεξηβάιινλ, ςάξηα: 

Πέζηξνθα Rainbow (Oncorhynchus mykiss): 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 96 ψξεο, ζηαηηθφ, LC50: > 1.039 mg/L 

 

Σνμηθόηεηα γηα ην πδξόβην πεξηβάιινλ, αζπόλδπια: 

Φύιινο λεξνύ (Daphnia magna): 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 48 ψξεο, ζηαηηθφ, EC50: 243 mg/L 

 

 

Αδσηνθσζθνλνκεζπιγθιπζίλε {γθιπθνζέτη} 

 

Σνμηθόηεηα γηα ηα πηελά 

Πέξδηθα "Bobwhite" (Colinus virginianus): 

Ομεία ηνμηθφηεηα δηα ηνπ ζηφκαηνο,  απιή δφζε, LD50: > 3.851 mg/kg βάξνπο ζψκαηνο 

 

Βηνζπζζώξεπζε: 

Γαιαδνιηόςαξν (Lepomis macrochirus): 

Πιήξεο ςάξη:  BCF: < 1 

Γελ αλακέλεηαη θακία ζεκαληηθή βηνζπζζψξεπζε. 

 

Απνηθνδόκεζε: 

Έδαθνο, πεδίν: 

Υξφλνο εκηδσήο: 2 - 174 εκέξεο 

Koc: 884 - 60.000 L/kg 

Απνξξνθάηαη ηζρπξά απφ ην έδαθνο. 

 

Νεξό, αεξνβηθό: 

Υξφλνο εκηδσήο: < 7 εκέξεο 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ: 

Πξντόλ: Γηαηεξείηε ην εθηφο απφ λεξνρχηεο, απνρεηεχζεηο, ραληάθηα θαη αγσγνχο λεξνχ. 
Αθνινπζείζηε ηνπο ηνπηθνχο/εζληθνχο/δηεζλείο θαλνληζκνχο δηάζεζεο απνβιήησλ. 
Αθνινπζήζηε ηελ ηζρχνπζα έθδνζε ησλ Γεληθψλ Οδεγηψλ πεξί απνβιήησλ, 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη θαχζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ: ηνλ θαηάινγν απνβιήησλ 
ηεο ΔΔ: θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά απνβιήησλ. πληζηάηαη ε δηάζεζε ζε 
κνλάδα απνηέθξσζεο απνβιήησλ κε αλάθηεζε ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηελ ίδηα 
ηαμηλφκεζε ηνπ παξαζθεπαζηή, κεηά ηνλ θαλνληζκφ Νν. 1272/2008 ηεο ΔΔ (CLP), 
ην πξντφλ κπνξεί λα δηαηεζεί σο κε επηθίλδπλα βηνκεραληθφ απφβιεην. 
 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Αθνινπζήζηε φινπο ηνπο ηνπηθνχο / πεξηθεξεηαθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο 
θαλνληζκνχο πεξί δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, ζπιινγή ζπζθεπαζηψλ / δηάζεζε 
απνβιήησλ Αθνινπζήζηε ηελ ηζρχνπζα έθδνζε ησλ Γεληθψλ Οδεγηψλ πεξί 
απνβιήησλ, πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη θαχζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ: ηνλ 
θαηάινγν απνβιήησλ ηεο ΔΔ: θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά απνβιήησλ. 
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ΜΖΝ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο. Ξεπιχλεηε ηξηπιά ή κε ςεθαζκφ ηνπο 
άδεηνπο πεξηέθηεο. Δγρχζηε ην λεξφ έθπιπζεο ζηε δεμακελή ςεθαζκνχ. Καηάιιεια 
μεπιπκέλνη πεξηέθηεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο κε επηθίλδπλα βηνκεραληθά 
απφβιεηα Απνζεθεχζηε γηα ζπιινγή κέζσ εγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο απφξξηςεο 
απνξξηκκάησλ. Αλαθπθιψζηε εάλ δηαηίζεληαη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο/ 
εμνπιηζκφο. Αλαθπθιψζηε ηνπο κε επηθίλδπλνπο πεξηέθηεο κφλνλ φηαλ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηειηθήο ρξήζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιαζηηθνχ Καηάιιειν 
κφλν γηα βηνκεραληθνχ βαζκνχ αλαθχθισζε. Μελ αλαθπθιψλεηε πιαζηηθφ ην 
νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη γηα νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε ρξήζε ή επαθή κε 
ηξφθηκα Απηή ε ζπζθεπαζία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
πληζηάηαη ε δηάζεζε ηεο ζε απνηεθξσηήξα κε ζχζηεκα αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

 

 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ADR, RID, IMDG θαη IATA/ICAO. 

 

 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
 

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία 

ή ην κείγκα: 

Γηα ην ρξήζηε απηνχ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο ηζρχνπλ νη θαλφλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αξηζκφ: 70114/25-2-

2015 (Καλ. (ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009). 

SP1: Με ξππαίλεηαη ηα λεξά κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ 

ή ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηείζηε ςεθαζηήξεο κε κπεθ κείσζεο δηαζπνξάο ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαηά 60%. 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1907/2006 θαη 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1107/2009/ΔΔ. 

 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδχλνπ, ησλ Ζ-θξάζεσλ 
θαζψο θαη ησλ ζχκβνισλ θηλδχλνπ θαη ησλ R-θξάζεσλ, εθφζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Aquatic Chronic Υξφληα επίδξαζε ζην πδξφβην πεξηβάιινλ 
Eye Dam. νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε 
Acute Tox. Ομεία Σνμηθφηεηα 
Skin Irrit. Δξεζηζκφο δέξκαηνο 
 

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

Ζ302+332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ζην δέξκα. 
Ζ318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 
H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 
H412 Δπηβιαβέο ζηελ πδξφβηα δσή κε καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο. 

 



Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 30/6/2017 Ζκ. Δθηχπσζεο: 20/7/2017 

ΠΡΟΨΟΝ: Roundup® Ultra 
 

ειίδα 10 απφ 10 
 

Πιήξεο νλνκαηνινγία ησλ πιένλ ζπρλψλ αθξσλπκίσλ: BCF (Παξάγνληαο βηνζπζζψξεπζεο), BOD 
(Βηνρεκηθή απαίηεζε νμπγφλνπ), COD (Υεκηθή απαίηεζε νμπγφλνπ), EC50 (50% ζπγθέληξσζε 
επίδξαζεο), ED50 (50% δφζε επίδξαζεο), I.M. (ελδνκπτθφ), I.P. (ελδνπεξηηνλατθφ), I.V. (ελδνθιέβην), 
Koc (πληειεζηήο απνξξφθεζεο ζην έδαθνο), LC50 (50% ζαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε), LD50 (50% 
ηδηφηεηα ζαλαηεθφξαο δφζεο), LDLo (ρακειφηεξν φξην ζαλαηεθφξαο δφζεο), LEL (Υακειφηεξν φξην 
έθζεζεο), LOAEC (Διάρηζηε ζπγθέληξσζε παξαηεξεζεηζψλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ), LOAEL 
(Υακειφηεξν επίπεδν παξαηεξεζεηζψλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ), LOEC (Διάρηζηε ζπγθέληξσζε 
παξαηεξεζεηζψλ επηδξάζεσλ), LOEL (Διάρηζην επίπεδν παξαηεξεζεηζψλ επηδξάζεσλ), MEL (Όξην 
κέγηζηεο έθζεζεο), MTD (Μέγηζηε αλεθηή δφζε), NOAEC (πγθέληξσζε κε παξαηεξεζεηζψλ 
αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ), NOAEL (Δπίπεδν κε παξαηεξεζεηζψλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ), 
NOEC (πγθέληξσζε κε παξαηεξεζεηζψλ επηδξάζεσλ), NOEL (Δπίπεδν κε παξαηεξεζεηζψλ 
επηδξάζεσλ), OEL (Όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο), PEL (Όξην επηηξεπφκελεο έθζεζεο), PII (Κχξηνο 
δείθηεο εξεζηζκνχ), Pow (πληειεζηήο ηκήκαηνο N-νθηαλφιεο/λεξνχ), S.C. (δηαδεξκηθφ), STEL (Όξην 
βξαρπρξφληα έθζεζεο), TLV-C (Σηκή νξίνπ - άλσ φξην), TLV-TWA (Σηκή νξίνπ - Μέζε ρξνληθά 
ζηαζκηζκέλε ζπγθέληξσζε), UEL (Αλψηεξν φξην έθζεζεο) 
 
 
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία. 
Δλφςεη ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντφληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νχηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννχλ θάπνηα εγγχεζε γηα νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, 
νχηε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξφλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο πξνεγνχκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινχλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Δίλαη ππεπζπλφηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντφλησλ καο λα εμαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 
θαη ηζρχνληεο λφκνη θαη λνκνζεζία. 
 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 
 
 
 
 


