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ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

 
Σήµα κατατεθέν : CHAMP 37,5 WG  
 

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

 
Χρήση : Μυκητοκτόνο, Βακτηριοκτόνο 
 

 
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 

 
Προµηθευτής:  Nufarm GmbH & Co KG 

St.-Peter-Str. 25 
A-4021 Linz 
Αυστρία 
Τηλέφωνο: +43/732/6918-3187 
Τέλεφαξ: +43/732/6918-63187 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Katharina.Krueger@at.nufarm.com 

 
∆ιανοµέας: 
 

  
GREENFARM XHMIKA Α.Ε. 
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 
153 43 Αγ. Παρασκευή 
Τηλέφωνο: +30 210 6990 932 
Τέλεφαξ: +30 210 6990 862 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gr.nufarm.com 
 

 
 
1.4. Τηλέφωνο κλήσις ανάγκης 

 
  Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων Ελλάδας: +30 210 7793 777 

Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας: 199 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

 
EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 SkinIrrit.2 H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
 EyeDam.1 H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
 AquaticChronic1 H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε 

µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  
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Εικονόγραµµα: 
 

GHS05  GHS07  

GHS09   
  
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 
 
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH401 - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
P102 - Μακριά από παιδιά. 
P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύµατα/ µέσα ατοµικής 

προστασίας για τα µάτια/ πρόσωπο. 
P301 + 
P312 

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

P305 + 
P351 + 
P338 

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P391 - Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα. 
P310 - Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P405 - Φυλάσσεται κλειδωµένο. 
 
 
 

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
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Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική 
(ΑΒΤ)  
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Χηµικός χαρακτηρισµός : Μίγµα δραστικής ουσίας και βοηθητικών ουσιών 

περιεχόµενος χαλκός 37,5% (β/β) 
 

3.2. Μείγµατα 
 
Συστατικά: 
 
χαλκού (II) υδροξειδίου 
CAS-Αριθ.:  20427-59-2 
EINECS-ΑΡΙΘ. / ELINCS-Αριθ.: 243-815-9 
Αριθµ. REACH:   
Συγκέντρωση: 57,6 %  (β/β) 
 
Ταξινόµηση: 
EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 AcuteTox.2 H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 
 EyeDam.1 H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
 AquaticAcute1 H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
 AquaticChronic2 H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

 
 
sodium lauryl sulfate 
CAS-Αριθ.:  151-21-3 
EINECS-ΑΡΙΘ. / ELINCS-Αριθ.: 205-788-1 
Αριθµ. REACH:  01-2119489461-32 
Συγκέντρωση: 0,0% - 4,0% (β/β) 
 
Ταξινόµηση: 
EG_1272/08 : Flam.Sol.2 H228 - Εύφλεκτο στερεό. 
 AcuteTox.4 H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 AcuteTox.3 H311 - Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. 
 SkinIrrit.2 H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
 EyeIrrit.2 H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
 STOT_SE3 H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 

 
Επαφή µε τα µάτια : Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, 

προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. 
Καλέστε αµέσως έναν γιατρό.  

 
Επαφή µε το δέρµα : Βγάλετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε 

αµέσως µε σαπούνι και άφθονο νερό. Αν ο ερεθισµός του 
δέρµατος επιµένει, συµβουλευτείτε ένα γιατρό.  
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Εισπνοή : Αποµακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε στον 

καθαρό αέρα. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό.  
 
Κατάποση : Συµβουλευτείτε αµέσως ένα γιατρό.  
 
 
 

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες 
 
Συµπτώµατα :  Άγνωστοι. 
 
 

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 
Μεταχείριση : ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, συµπτωµατική θεραπεία.  
 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Πυροσβεστικά µέσα 

 
Kατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 

: Εκνέφωµα νερού, Ξηρά σκόνη, Άµµος, Αφρός, ∆ιοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) 

 
Πυροσβεστικά µέσα που 
δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για 
λόγους ασφαλείας 

: ∆έσµη πεπιεσµένου νερού δι' εκτοξεύσεως 

 
 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέµηση της 
πυρκαγιάς 

: Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να σχηµατισθούν (COx) 

 
 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 
Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για τους 
πυροσβέστες 

: Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. Κατά τη 
κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.  

 
Επιπλέον πληροφορίες : Συνήθη µέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χηµικών ουσιών. Το 

µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί 
ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνοµο.  

 
 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
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6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης 

 
Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. (συµβουλευτείτε το Κεφάλαιο 8)  
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 
Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον.  
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
 
Μέθοδοι καθαρισµού :  Απορροφήστε το µηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο 

περιέκτη προς διάθεση.  
 
Συµπληρωµατικές 
υποδείξεις 

: Εκχυµένο προΐόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο 
προς επαναχρησιµοποίηση.  

 
 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 
 
συµβουλευτείτε το Κεφάλαιο 13  

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 

 
Υποδείξεις προς σίγουρο 
χειρισµό 

: Φορείτε προσωπικό πρστατευτικό εξοπλισµό. Μακριά από 
παιδιά.  

 
 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: ∆ιατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερµοκρασία δωµατίου.  

 
Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 

: Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.  

 

Σταθερότητα κατά την αποθήκευση 

Θερµοκρασία αποθήκευσης : > 0 °C 
 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 
κανένα 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1. Παράµετροι ελέγχου 

 
Συστατικά µε ελεγχόµενες παραµέτρους στον χώρο εργασίας 
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κανένα 
 
 
 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

: Αναπνευστική συσκευή µόνο κατά τον σχηµατισµό αεροζόλ ή 
σκόνης. Προστασία της αναπνοής σύµφωνα µε ΕΝ 143.  

 
Προστασία των χεριών : Κατάλληλα γάντια ασφαλείας µε αντοχή σε χηµικά (ΕΝ 374) 

επίσης µε παρατεταµένη προστασία σε επαφή (Προτεινόµενα: 
∆είκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε > 480 λεπτά χρόνου 
διείσδυσης σύµφωνα µε το ΕΝ 374): Π.χ. γάντια νιτριλίου (0.4 
χιλ.), καουτσούκ χλωροπροπενίου (0.5 χιλ.), καουτσουκ 
βουτυλίου (0.7 χιλ.) και άλλα 

 
Προστασία των µατιών : Γυαλιά ασφαλείας µε πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά µε 

πλαίσιο) (π.χ. ΕΝ 166) 
 
Προστασία του δέρµατος 
και του σώµατος 

: Η επιλογή της προστασίας του σώµατος εξαρτάται από τη 
δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, 
προστατευτικές µπότες, στολή προστασίας από χηµικά 
(σύµφωνα µε ΕΝ 14605 σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή EN ISO 
13982 σε περίπτωση σκόνης). 

 
Μέτρα υγιεινής : Ξεπλύνετε την µολυσµένη ενδυµασία και τα γάντια πριν 

χρησιµοποιηθούνε πάλι, καθώς και την εσωτερική πλευρά 
τους. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµµατα και αµέσως µετά 
τον χειρισµό του προΐόντος. Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε.  

 
Προστατευτικά µέτρα : Οι δηλώσεις για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό στις 

οδηγίες χρήσης έχουν εφαρµογή κατά το χειρισµό 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συσκευασία τελικού 
χρήστη. Προτείνεται η χρήση κλειστού ρουχισµού εργασίας. 
Αποθηκεύστε το ρουχισµό εργασίας χωριστά. Φυλάξτε τον 
µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
 Μην αναπνέετε σκόνη.  

 
 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 

Όψη 

Φυσική κατάσταση :  στερεό σε  20 °C , 
Μορφή :  κοκκώδες  
Χρώµα :  πρασινογάλαζο  
Οσµή :  χηµικός  
 
 
Σηµείο τήξης/περιοχή τήξης :  Αποσυντίθεται πριν την τήξη. 
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Σηµείο ζέοης/περιοχή ζέοης :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
Σηµείο ανάφλεξης : µη αναφλέξιµο 

 
 
Θερµοκρασία ανάφλεξης :  170 °C 

 
 
Ανώτερο όριο έκρηξης :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
Κατώτερο όριο έκρηξης :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
Πίεση ατµών :  To δρών συστατικό είναι ανόργανο άλας. Η τάση ατµών είναι 

αµελητέα.αµελητέα. 
 

 
Πυκνότητα :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
Σχετική πυκνότης σωρρού 
υλικού 

: 910 kg/m3 
 

 
Υδατοδιαλυτότητα :  µπορεί να γίνει αιώρηµα  

 
 
pH   :  10,4 

σε 10 g/l 
 

 
Συντελεστής κατανοµής: n-
οκτανόλη/νερό 

:   
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 
Σταθερά διαστάσεως :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
Ιξώδες, δυναµικό :  µη χρησιµοποιήσιµο 

 
 
Οξειδωτικές ιδιότητες :  Η ουσία ή το µείγµα δεν ταξινοµείται ως οξειδωτικό. 

 
 
Εκρηκτικές ιδιότητες :  Μη εκρηκτικό 

 
 
 

9.2. Άλλες πληροφορίες 
 
κανένα 
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ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1. ∆ραστικότητα 

 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

10.2. Χηµική σταθερότητα 
 
Σταθερό υπό τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης. 
 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 
δεν υπάρχουν στοιχεία  
 
 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 
 
Αποσυντίθεται πάνω από τους 60°C σε CuO και H2O, κανένα 
 

10.5. Μη συµβατά υλικά 
 
κανένα 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 
κανένα  

 

ΤΜΗΜΑ 11:ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόµατος 

:  LD50 αρουραίος  
∆όση:  550 - 2.000 mg/kg  
 

 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρµατος 

:  LD50   
∆όση: > 5.000 mg/kg  
 

 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Παρατηρήσεις: ∆ίχως σηµασία 
 

 
Ερεθισµός του δέρµατος :  κουνέλι 

Αποτέλεσµα: Ερεθισµός του δέρµατος 
 

 
Ερεθισµός των οφθαλµών :  κουνέλι 

Ταξινόµηση: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
Αποτέλεσµα: Σοβαρός ερεθισµός των µατιών 
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Ευαισθητοποίηση :   υδρόχοιρος 

Αποτέλεσµα: ∆εν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία. 
 

 
 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1. Τοξικότητα 

 
Τοξικότητα στους 
γαιοσκώληκες 

: LC50 Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες) 
∆όση:  > 677,3 mg/kg    
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)  
 τοξικότητα διατροφ., µονάδα συγκέντρωσης το [mg/kg 
τροφής], βραχυχρόνια τοξικότητα  
 

 
 : LC50 Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες) 

∆όση:  159 mg/kg    
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού)  
 τοξικότητα διατροφ., µονάδα συγκέντρωσης το [mg/kg 
τροφής], µακροχρόνια τοξικότητα  
 

 
Τοξικότητα στις µέλισσες : LD50 (από το στόµα) Apis mellifera (µέλισσες) 

Value (microgramm/Species): 49  
 

 
 : LD50 (επαφής) Apis mellifera (µέλισσες) 

Value (microgramm/Species): > 57  
 

 
Τοξικότητα στα ψάρια :   LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) 

∆όση:  0,0165 mg/l  
Συνολική διάρκεια πειραµατισµού: 96 h 
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού) 
 

 
    NOEC Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) 

∆όση:  0,0155 mg/l  
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού) 
 

 
Τοξικότητα για daphnia :   EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας) 

∆όση:  0,038 mg/l 
Συνολική διάρκεια πειραµατισµού: 48 h 
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού) 
 

 
    NOEC Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας) 

∆όση:  0,024 mg/l 
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∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού) 
 

 
Τοξικότητα στα φύκια :   EC50 Scenedesmus capricornutum (φύκια του γλυκού νερού) 

∆όση:  0,0093 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
∆οκιµαζόµενη ουσία: (Υδροξείδιο του χαλκού) 
 

 
 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
 
Βιοαποδοµησιµότητα :   δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
 

12.3. Πιθανή βιοσυσσώρευση 
 
Βιοσυσσώρευση :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
 
 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
 
Ο βαθµός της κινητικότητας του χαλκού στο περιβάλλον εξαρτάται από το pH  του εδάφους και του 
νερού. 
Όσο χαµηλότερο είναι το pH, τόσο περισσότερο διαλυτά είναι τα άλατα του χαλκού και εποµένως πιο 
κινητικά. 
 

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική 
(ΑΒΤ)  
 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 
κανένα 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 
Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί. : 
Κωδικός αριθµός 
απόβλητου 

: 02 01 08 (αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες)  
 

 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 
Προϊόν :  Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες.  

 
 
Μη καθαρισµένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Μη χρησιµοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.  
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   ∆ιαθέστε τις κενές συσκευασίες µετά από τριπλό ξέπλυµα 
µέσω του τοπικού συστήµατος διάθεσης Σύµφωνα µε την 
οδηγία 94/62/ΕΕ  
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
14.1. Αριθµός ΟΗΕ 

 
UN3077 
 
 

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
 
UN3077 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ,Ε.Α.Ο.*(Υδροξείδιο του χαλκού) 
 
 

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
 
ADR/RID : 
Κλάση : 9  

 
IMDG : 
Κλάση : 9  

 
IATA-DGR : 
Κλάση : 9  

 
 

 
14.4. Οµάδα συσκευασίας 

 
ADR/RID : III  

 
IMDG : III  

 
IATA-DGR : III  

 
 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
 
IMDG 
Θαλάσσιος ρύπος : MP  

 
 

 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

 
κανένα 
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ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

 
Άλλες οδηγίες :  Το προΐόν έχει ταξινοµηθεί και επισηµανθεί σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της ΕΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόµων.  
 

 
 

 
 

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
 
κανένα 
 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ηµεροµηνία εκτύπωσης :  2015/06/02 
 

  Η µορφή της ηµεροµηνίας ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε το ISO 8601 

  (Οι τροποποιήσεις επισηµαίνονται στο αριστερό περιθώριο µε 
2 κάθετες γραµµές:    ||   ) 
 

 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και 
διαθέσιµες πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης. Οι δεδοµένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον 
ασφαλή χειρισµό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές µόνο για το 
ορισµένο προϊόν και και πιθανόν να µην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιµοποείται σε 
συνδυασµό µε άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείµενο. 
 

Αρµόδιος επικοινωνίας 
 
Εταιρεία : Nufarm GmbH & Co KG GREENFARM XHMIKA Α.Ε. 
  K. Krüger I.Sklavos 
  St.-Peter-Str. 25 Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 
  A-4021 Linz 153 43 Αγ. Παρασκευή 
  Αυστρία Ελλάδα 
    
Τηλέφωνο : +43/732/6918-3187 +30 210 6990 932 
Τέλεφαξ : +43/732/6918-63187 +30 210 6990 862 
Ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

: Katharina.Krueger@at.nufarm.com info@gr.nufarm.com 

 
Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις παρούσες γνώσεις µας και δεν δίνουν καµµιά διαβεβαίωση για τις 
ιδιότητες του περιγραφόµενου προϊόντος. 


