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ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

ήκα θαηαηεζέλ : CORASIL 
 
   

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

 
1.3 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξεία : Nufarm S.A.S 
28 boulevard Zéphirin Camélinat 
92230  Gennevilliers 

Σειέθσλν : +330140855050 
Σέιεθαμ : +330147922545 
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε 
Τπεύζπλν/εθδίδνλ πξόζσπν 

: FDS@fr.nufarm.com 

 

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

Nufarm SAS (δηεζλήο 
αξηζκόο θιήζεο) 
 
Greenfarm Υεκηθά Α.Δ 
 

: +33 140 855 115 
 
Λ. Μεζνγείσλ 467 & Γνύλαξε 40 
Σει: +30 210 6990 932 
Fax: +30 210 6990 862 
e-mail: info@gr.nufarm.com 

Σειέθσλν Κέληξνπ 
Γειεηεξηάζεσλ 
 

: 210 7793 777 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Ταμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, 
Καηεγνξία 2 

 H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ, 
Καηεγνξία 1 

 H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

 
 

2.2 Σηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ :  

  

   

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο 
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Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο 
 

: H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
 

Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ 
 

: P102 Μαθξηά από παηδηά. 
Πξόιεςε:  
P270 Μελ ηξώηε, πίλεηεή θαπλίδεηε, όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 
P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ 

πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/ κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν. 

Δπέκβαζε:  
P302 + P352 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: 

Πιύληε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. 
P333 + P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή 

εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε/ 
Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P362 Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηέ ηα 
πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

P305 + P351 + P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ 
ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη 
εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

P310 Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. 

Απνζήθεπζε:  
P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
 

   
 
 

Πξόζζεηε Δπηζήκαλζε: 

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

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Γελ απαηηείηαη Δθηίκεζε Υεκηθήο Αζθαιείαο γηα απηό ην κίγκα. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

3.2 Μείγκαηα 

Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο : Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC) 
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Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά 

Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. 
EK-Αξηζ. 
Αξηζκόο 
θαηαρώξεζεο 

Σαμηλόκεζε 
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

(ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

πγθέληξσζε 
[%] 

Dichlorprop-P ζε κνξθή 
2-αίζπιν έμπιν εζηέξα 

865363-39-9 
 
 

Acute Tox. 4; H302, 
H332 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

4 % 

Alkyl benzen 
sulphonate in 2-
ethylhexanol 

90194-26-6 
 
 

Acute Tox. 4; H332 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 
Skin Irrit. 2; H315 
 

1% -  5% 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο :  Μεηαθέξεηε ζηνλ θαζαξό αέξα. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην 
δέξκα 

:  Βγάιηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ξνύρα. 
Πιύλεηε ακέζσο ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε κε άθζνλν λεξό θαη 
ζαπνύλη. 
 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 
κάηηα 

:  Ξεπιύλεηε ακέζσο κε πνιύ λεξό ηνπιάρηζηνλ επί 15 ιεπηά. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο :  Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό. 
 
ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηό. 
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 
ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ηνλ πεξηέθηε ή ηελ εηηθέηα. 
 
 

4.2 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πκπηώκαηα : Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 
 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Μεηαρείξηζε : Αθνινπζήζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 

:  Δθλέθσκα λεξνύ, Ξεξά ζθόλε, Αθξόο, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
(CO2) 

 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 

:  Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δη' εθηνμεύζεσο 

 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο 
ππξθαγηάο 

:  Δπεηδή ην πξντόλ πεξηέρεη εύθιεθηα νξγαληθά ζπζηαηηθά, 
ζρεκαηίδεηαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ππθλόο, καύξνο 
θαπλόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα πξντόληα θαύζεο. Η έθζεζε 
ζηα πξντόληα δηάζπαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο 
βιάβεο ζηελ πγεία.  

 
Δπηθίλδπλα πξντόληα 
θαύζεσο 

:  ε πεξίπησζε ππξθαγηάο (CO x) κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ 
 

 
5.3 Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο 

:  Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. ε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή.  

 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο :  πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθώλ νπζηώλ. Σν 

κνιπζκέλν λεξό ηεο απόζβεζεο πξέπεη λα ζπιεγρζεί 
μερσξηζηά, δελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ππόλνκν.  

 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο :  Βιέπε κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο ελόηεηεο 8. 
 
 

 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Πεξηβαιινληηθέο 
πξνθπιάμεηο 

:  Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε ζε επηθαλεηαθά λεξά ή ζε δίθηπν 
ππνλόκσλ. 
ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ 
πιεξνθνξείζηε ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο. 
 

 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μέζνδνη θαζαξηζκνύ :  πιιέμηε ην πξντόλ κε αδξαλέο απνξξνθεηηθό πιηθό (π.ρ. 
άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, βεξκηθνπιίηε) 
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πγθεληξώζηε θαη κεηαθέξεηε ζε δνρεία κε ζσζηή ζήκαλζε. 
 

   Πξνiόλ πνπ έρεη ρπζεί δελ επαλαθέξεηαη πνηέ ζην αξρηθό 
δνρείν πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
 
 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 
 

ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Τπνδείμεηο γηα αζθαιή 
ρεηξηζκό 

:  Με ηξώηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο. Γηα 
πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8.  

 
Μέηξα πγηεηλήο :  Ξεπιύλεηε ηελ κνιπζκέλε ελδπκαζία θαη ηα γάληηα πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζνύλε πάιη, θαζώο θαη ηελ εζσηεξηθή πιεπξά 
ηνπο. Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο 
ηεο εξγαζίαο.  

 

7.2 Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο 
απνζήθεπζεο θαη δνρεία 

:  Φπιάμηε ην καθξηά από παηδηά. Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή 
ζπζθεπαζία. Να απνζεθεύεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο 
από 0oC  

 
Τπνδείμεηο γηα θνηλή 
απνζήθεπζε 

: Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο.  

 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο :  θαλέλα 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

κε εθαξκόζηκν 
 
 
 
 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

 
Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ :  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
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Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ 

Τιηθό :  Γάληηα ληηξηιίνπ 
 
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη 
ηνπ ζώκαηνο 

:  Δλδπκαζία κε καλίθηα 
 

 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 

Γεληθέο ππνδείμεηο :  Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε ζε επηθαλεηαθά λεξά ή ζε δίθηπν 
ππνλόκσλ. 
ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ 
πιεξνθνξείζηε ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

9.1 Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε : πγξό 

Υξώκα :  θίηξηλν 

Οζκή :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Όξην νζκήο :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

pH : κε εθαξκόζηκν  

εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 εκείν δέζεο/Πεξηνρή δέζεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

εκείν αλάθιεμεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο :  κε εθαξκόζηκν  

Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, 
αέξην) 

: κε εθαξκόζηκν 
 

Καηώηεξν όξην έθξεμεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Αλώηεξν όξην έθξεμεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Πίεζε αηκώλ : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  

ρεηηθή ππθλόηεο αηκώλ : κε εθαξκόζηκν  

ρεηηθή ππθλόηεηα : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Ππθλόηεηα : πεξίπνπ 0,9 g/cm
3 
 

 

Τδαηνδηαιπηόηεηα : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο 
δηαιύηεο 

: δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 

: δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
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Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Θεξκηθή δηάζπαζε :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Ιμώδεο, δπλακηθό : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Ιμώδεο, θηλεηηθό : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο : Με εθξεθηηθό 
 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο : Η νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο νμεηδσηηθό. 
 

 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

θαλέλα 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 

ηαζεξό ππό ηηο πξνδηαγξαθόκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο :  Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε 
θαλνληθήο ρξήζεσο. 
 

10.4 Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ : Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη 
ρξήζε. 
 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

Τιηθά πξνο απνθπγή :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 

Δπηθίλδπλα πξντόληα 
απνζύλζεζεο 

: δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Άιιεο πιεξνθνξίεο  :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Πξντόλ 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ 
ζηόκαηνο 

:  LD50 αξνπξαίνο: > 2.000 mg/kg 
Αλαινγηθά από παξόκνην πξντόλ. 
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Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο 
εηζπλνήο 

:  LC50 αξνπξαίνο: > 5,12 mg/l 
Γνθηκαδόκελε νπζία: 2,4-DP-2EHE 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 

:  LD50 αξνπξαίνο: > 2.000 mg/kg 
Αλαινγηθά από παξόκνην πξντόλ. 
 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Δίδνο: θνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 
 
Αλαινγηθά από παξόκνην πξντόλ. 
 
 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο 
ησλ καηηώλ 

:  Δίδνο: θνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Κίλδπλνο ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο 
Αλαινγηθά από παξόκνην πξντόλ. 
 
 

Αλαπλεπζηηθή 
επαηζζεηνπνίεζε ή 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Απνηέιεζκα: Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε. 
Αλαινγηθά από παξόκνην πξντόλ. 
 
 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Καξθηλνγέλεζε :   δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

STOT-εθάπαμ έθζεζε :   δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 
 

:  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
ηνμηθνινγία. 
 

 
Σπζηαηηθά: 
Dichlorprop-P ζε κνξθή 2-αίζπιν έμπιν εζηέξα 
 : 
Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ 
ζηόκαηνο 

:  LD50 αξνπξαίνο:  567 mg/kg 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο 
εηζπλνήο 

:  LC50 αξνπξαίνο: > 7,4 mg/l 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 

:  LD50 θνπλέιη: > 4.000 mg/kg 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ :  Απνηέιεζκα: Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
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δέξκαηνο  

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο 
ησλ καηηώλ 

:  Απνηέιεζκα: Έληνλνο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
 

Αλαπλεπζηηθή 
επαηζζεηνπνίεζε ή 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Απνηέιεζκα: Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε. 
 

Νεπξνινγηθέο δξάζεηο :  Γελ παξαηεξήζεθε θακία λεπξνινγηθή επίδξαζε 
 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : Μεηαιαμηγέλεζε 
 
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο 
δελ πιεξνύληαη. 
 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

12.1 Τνμηθόηεηα 

 
 
Σπζηαηηθά: 

Dichlorprop-P ζε κνξθή 2-αίζπιν έμπιν εζηέξα 
 : 
Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα :  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιξηδίδνπζα πέζηξνθα)): > 150 

mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

   LC50 (Lepomis macrochirus (Πέξθα (ςάξη))): > 109 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξόβηα καιάθηα 

:  EC50 (Daphnia magna (Γάθληα)): > 100 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 48 h 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα :  ErC50 (Anabaena Flos-aquae): 26,5 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

   ErC50 (Lemna gibba): 42,1 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 14 d 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα : NOEC: 100 mg/l  
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(Υξόληα ηνμηθόηεηα) Δίδνο: Oncorhynchus mykiss (Ιξηδίδνπζα πέζηξνθα) 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξόβηα καιάθηα 
(Υξόληα ηνμηθόηεηα) 

: NOEC: > 100 mg/l  
Δίδνο: Daphnia magna (Γάθληα) 
Γνθηκαδόκελε νπζία: (Dichlorprop-P) 
 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Πξντόλ: 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Φπζηθνρεκηθή δπλαηόηεηα 
εμάιεηςεο 

:  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

Πξντόλ: 

Βηνζπζζώξεπζε :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Πξντόλ: 

Κηλεηηθόηεηα :  δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ 

Πξντόλ: 

Αμηνιόγεζε : Γελ απαηηείηαη Δθηίκεζε Υεκηθήο Αζθαιείαο γηα απηό ην κίγκα. 
 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Πξντόλ: 

Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο :  Γελ έρνπκε πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή 
δξάζε ηνπ πξντόληνο απηνύ. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντόλ :  Με ην αδεηάδεηε ζηηο απνρεηεύζεηο. 
 
Καηαζηξέθεηαη ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ 
ππεξεζηώλ. 
 

Με θαζαξηζκέλεο 
ζπζθεπαζίεο (παθέηα) 

:  Με ρξεζηκνπνηείηε πάιη ηα άδεηα δνρεία. 
Γηάζεζε ησλ θελώλ ζπζθεπαζηώλ ζε θαηάιιεια ζεκεία 
ζπιινγήο 
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ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 
ADR  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IMDG  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IATA  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

ADR  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IMDG  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IATA  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
14.3 Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADR  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IMDG  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IATA  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 
 

ADR  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
 

IMDG  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
IATA  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

ADR  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IMDG  
Με επηθίλδπλν πιηθό 
IATA  
Με επηθίλδπλν πιηθό 

 
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 
 
14.7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα 
IBC 
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δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

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

 
 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γελ απαηηείηαη Δθηίκεζε Υεκηθήο Αζθαιείαο γηα απηό ην κίγκα. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Acute Tox. Ομεία ηνμηθόηεηα  
Aquatic Chronic Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ  
Eye Dam. νβαξή νθζαικηθή βιάβε  

 
Πιήξεο θείκελν ησλ Φξάζεσλ Η 

H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 
H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 
 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

Άιιεο πιεξνθνξίεο :  Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε όηη ε ζπλζήθε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξόλ έγγξαθν γηα δεθαδηθά ςεθία θαη 
ηα θόκκαηα γηα ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο είλαη όπσο απνδεηθλύεηαη 
από ην παξάδεηγκα: 2,000 είλαη δύν (κε 3 δεθαδηθά ςεθία) θαη 
όρη δύν ρηιηάδεο, ελώ 1.000 είλαη ρίιηα θαη όρη 1 (κε 3 δεθαδηθά 
ςεθία 
 
 

   Απηή ε έθδνζε αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνύκελε 
 
 

   Σξνπνπνηήζεηο επηζεκαίλνληαη ζην αξηζηεξό πεξηζσξην κε: || 
 
 

 
 
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνύλ ζηε θαιύηεξε δπλαηή 
γλώζε θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο 
δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο εγγύεζε ή σο πνηνηηθή 
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πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κόλν γηα ην νξηζκέλν πξντόλ θαη θαη πηζαλόλ 
λα κελ ηζρύνπλ γηα απηό ην πξντόλ όηαλ απηό ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια πιηθά ή ζε 
άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 
 
 

 
 
 

 


