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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
CA Code (Nufarm) : 2313
Κωδικός προϊόντος : NLI1828
Oracle Recipe Code (Nufarm) : 600000453
Item codes : 100005842
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Εμπορική ονομασία : CARMINA MAX
Type (Nufarm) : Country Specific
Country (Nufarm) : Ελλάδα

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
Κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση
Προσδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης : Ζιζανιοκτόνο
Χρήση της ουσίας/του μείγματος :

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής
Nufarm S.A.S.
28 Boulevard Zéphirin Camélinat
92230 Gennevilliers - France
T +33140855050 - F +33147922545
FDS@nufarm.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Organisme Français INRS :   +33 1 45 42 59 59;  Nufarm S.A.S. :    +33 1 40 85 51 15

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης

Σχόλια

Ελλάδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 11762 Athens +30 2 10 779 3777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 
1

H317 

Καρκινογένεση, κατηγορία 2 H351 
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 
2

H361d 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — 
οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1

H400 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — 
Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1

H410 

Πλήρες κείμενο ταξινόμησης κλάσεων και αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης 
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09

mailto:FDS@nufarm.com
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Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή
Επικίνδυνο περιεχόμενο : chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία; μάζα 

αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη 
(3:1)

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361d - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P102 - Μακριά από παιδιά.
P201 - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 - Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, συγκεντρώσεις σταγονιδίων, 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων, ατμούς.
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια/πρόσωπο.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών 
αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.
P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα.
P308+P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό.
P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P333+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Φράσεις EUH : EUH208 - Περιέχει μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-
μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401 - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Δεν ισχύει

3.2. Μείγματα

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-
1,1-διμεθυλουρία

(αριθμός CAS) 15545-48-9
(Κωδ.-ΕΕ) 239-592-2
(Νο. καταλόγου) 616-105-00-5

50.9 Carc. 2, H351
Repr. 2, H361d
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-
2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο

(αριθμός CAS) 83164-33-4
(Νο. καταλόγου) 616-032-00-9

3.4 Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη 
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)

(αριθμός CAS) 55965-84-9
(Νο. καταλόγου) 613-167-00-5

0.0002-0.0005 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Ειδικά όρια συγκέντρωσης:
Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 

προϊόντος
Ειδικά όρια συγκέντρωσης

μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη 
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)

(αριθμός CAS) 55965-84-9
(Νο. καταλόγου) 613-167-00-5

(C >= 0.0015) Skin Sens. 1, H317
( 0.06 =<C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315
( 0.06 =<C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 0.6) Skin Corr. 1B, H314

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
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Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: 
Καλέστε αμέσως γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγήστε άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως 
γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Άμμος. Ψεκασμός με νερό. Ξηρή σκόνη. Αφρός. Διοξείδιο του άνθρακα.
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : εκτοξευτήρα νερού με μεγάλη παροχή.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται 
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

: Πιθανή αποβολή τοξικού νέφους. Υδροχλωρικό οξύ. Χλώριο. Οξείδια του αζώτου. Μονοξείδιο 
του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προστασία κατά την πυρόσβεση : Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε τα συνιστώμενα ατομικά μέσα προστασίας.
Άλλες πληροφορίες : Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Μην πετάτε σε 

υπονόμους ή στο περιβάλλον. Περιορίστε το διασκορπισμό των υγρών κατάσβεσης (προϊόν εν 
δυνάμει επικίνδυνο για το περιβάλλον).

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Βλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 8.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό (για παράδειγμα άμμο, πριονίδι, κάποιο γενικό 

συνδετικό μέσο, τζελ πυριτίου). Συλλέξτε σκουπίζοντας ή φτυαρίζοντας το προϊόν, τοποθετήστε 
σε κατάλληλο περιέκτη και απορρίψτε.

Άλλες πληροφορίες : Μην τοποθετείτε ποτέ το διασκορπισμένο προϊόν πίσω στην αρχική του συσκευασία με σκοπό 
να επαναχρησιμοποιηθεί.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Μακριά από παιδιά.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Συνθήκες φύλαξης : Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές. Να διατηρείται μόνο στον 

αρχικό περιέκτη. Διατηρείτε σε θερμοκρασία δωματίου.
θερμοκρασία φύλαξης : > 0 °C

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Κανένας/Καμία/Κανένα.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
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8.2. Έλεγχοι έκθεσης
 
Προστασία των χεριών:

Προστατευτικά γάντια

τύπος Υλικό Διαπέραση Πάχος (mm) Διαπερατότητα Πρότυπο

Γάντια μιας χρήσης, 
Επαναχρησιμοποιού
μενα γάντια, 
Διαδικασία ανάμιξης 
(κλειστά συστήματα), 
Φόρτωση και 
εκφόρτωση, Εργασίες 
καθαρισμού

Ελαστικό νιτριλίου 
(NBR)

6 (> 480 Λεπτά) 0.4 EN 374-3

Γάντια μιας χρήσης, 
Επαναχρησιμοποιού
μενα γάντια, 
Διαδικασία ανάμιξης 
(κλειστά συστήματα), 
Φόρτωση και 
εκφόρτωση, Εργασίες 
καθαρισμού

Καουτσούκ 
χλωροπρενίου (CR)

6 (> 480 Λεπτά) 0.5 EN 374-3

Γάντια μιας χρήσης, 
Επαναχρησιμοποιού
μενα γάντια, 
Διαδικασία ανάμιξης 
(κλειστά συστήματα), 
Φόρτωση και 
εκφόρτωση, Εργασίες 
καθαρισμού

Βουτυλοκαουτσούκ 6 (> 480 Λεπτά) 0.7 EN 374-3

Προστασία οφθαλμών:

Προστατευτικά γυαλιά

τύπος Χρήση Χαρακτηριστικά Πρότυπο

Προστατευτικά γυαλιά, 
Προστατευτική μάσκα προσώπου

με πλευρική προστασία, CE sigle 
3

EN 166

Προστασία του δέρματος:

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή του προστατευτικού εξοπλισμού. EN 14605. EN ISO 13982
 
Προστασία των αναπνευστικών οδών:

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Συσκευή Τύπος φίλτρου Κατάσταση Πρότυπο

Φίλτρα αερίων ABEK Μακροπρόθεσμη έκθεση, Σε 
περίπτωση εισπνοής μεγάλης 
συγκέντρωσης :

EN 14387

 

  
Άλλες πληροφορίες:

Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές. Φυλάξτε το ρουχισμό εργασίας ξεχωριστά. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό

 

χρώμα : λευκό.
 

Οσμή : Άοσμο.
 

ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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pH : 7.6 (καθαρό προϊόν)
 

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1) : Μη εφαρμόσιμος
 

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (αιθέρα=1) : Δεν ισχύει
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν ισχύει

 

Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Σημείο ανάφλεξης : Μη εύφλεκτο
 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : 460 °C
 

Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν ισχύει
 

Πίεση ατμού : Αμελητέα πίεση ατμού σε συνθήκες περιβάλλοντος
 

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν ισχύει
 

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Πυκνότητα : 1.17 g/cm³
Διαλυτότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

 

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

ξώδες, δυναμικό : 82 - 918 mPa·s (Μέθοδος ΟΟΣΑ 114)
 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
 

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Μη οξειδωτικό σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ.
 

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2. Άλλες πληροφορίες
Επιφανειακή τάση : 34.5 mN/m (@20°C)
Περαιτέρω πληροφορίες : Κανένας/Καμία/Κανένα

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Κανένας στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε τμήμα 7).

10.5. Μη συμβατά υλικά
Κανένας/Καμία/Κανένα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

CARMINA MAX 
LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg
LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία (15545-48-9)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 10000 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 401)
LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
LC50 Εισπνοή - Επίμυς > 5.3 mg/l/4h (Μέθοδος ΟΟΣΑ 403)

diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 5000 mg/kg
LD50 από το στόμα (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
LC50 Εισπνοή - Επίμυς > 5.12 mg/l/4h
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Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος
διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Κουνέλι. Μη ερεθιστικό για το δέρμα

pH: 7.6 (καθαρό προϊόν)
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Κουνέλι. Μη ερεθιστικό για τα μάτια

pH: 7.6 (καθαρό προϊόν)
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος
Kαρκινογένεση : Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— εφάπαξ έκθεση

: Μη ταξινομημένος

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— επανειλημμένη έκθεση

: Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

CARMINA MAX 
LC50 96h ψάρια 8.3 mg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)
EC50 48h καρκινοειδη > 100 mg/l Daphnia magna (Water flea)
EC50 72 χ Άλγη 0.018 mg/l Scenedesmus subspicatus
EC50, Lemna gibba (Duck weed) 0.013 mg/l (7 d)

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία (15545-48-9)
LC50 96h ψάρια 20 mg/l Oncorhynchus mykiss (Αμερικάνικη Πέστροφα)
EC50 48h καρκινοειδη 67 mg/l Daphnia magna (Water flea)
EC50 72 χ Άλγη 0.13 mg/l Scenedesmus subspicatus
Άλλες οικοτοξικολογικές πληροφορίεςCL50 : 272 mg/kg (Coturnix japonica)

CL50 : 272 mg/kg (Coturnix japonica)

diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)
LC50 96h ψάρια > 0.109 mg/l Oncorhynchus mykiss (Αμερικάνικη Πέστροφα); OECD 203
LC50 96h ψάρια > 0.0985 mg/l Cyprinus carpio (Σαζάνι)
EC50 48h καρκινοειδη > 0.24 mg/l Daphnia magna (Water flea); OECD 202
EC50 72 χ Άλγη < 0.001 mg/l Scenedesmus subspicatus; OECD 201
EbC, Scenedesmus subspicatus 0.00025 mg/l (72 ώρες)
EbC50, Lemna gibba (Duckweed) 0.056 mg/l (14 ημέρες)
EC50, Lemna gibba (Duckweed) 0.039 mg/l (14 ημέρες)
Περαιτέρω πληροφορίες Μη τοξικό για τις μέλισσες

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία (15545-48-9)
672 ώρα pH: 5 - 9
720 - 960 ώρα

diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δύσκολα βιοσυσσωρεύσιμο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία (15545-48-9)
Log Pow 2.5
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diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF REACH) 1.596
Log Pow 4.2
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη βιοσυσσωρεύσιμο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)
Κινητικότητα στο έδαφος Soil absorption is not expected.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
CARMINA MAX 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII
Συστατικό
diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· N-(2,4-
διφθοροφαινυλο)-2-[3-
(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-
πυριδινοκαρβοξαμίδιο (83164-33-4)

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII

chlorotoluron (χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-
χλωρο-p-τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία (15545-48-
9)

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Κανένας/Καμία/Κανένα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Ενδέχεται να υπάρχουν εξειδικευμένα σημεία συλλογής.
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Απόρριψη του περιεχομένου/δοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του εγκεκριμένου 

φορέα συλλογής. Μην απορρίπτετε μαζί με οικιακά απορρίματα. Οι άδειοι περιέκτες πρέπει να 
πλένονται σχολαστικά με μεγάλες ποσότητες καθαρού νερού.

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών

: κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, 
εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.

Περαιτέρω πληροφορίες : Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ)

: 02 01 08* - αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. Αριθμός ΟΗΕ
3082 3082 3082
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία)

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς
UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία), 9, III

UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία), 9, III, 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΌς ΠΑΡΆΓΟΝΤΑς ΓΙΑ ΤΟ 
ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (chlorotoluron 
(χλωροτολουρόνη) (ISO)· 3-(3-χλωρο-p-
τολυλο)-1,1-διμεθυλουρία), 9, III

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
9 9 9

 
14.4. Ομάδα συσκευασίας
III III III
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι

Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο 
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι



CARMINA MAX
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Print date 22/09/2020 GR - el 8/9
CA 2313

ADR IMDG IATA
περιβάλλον : Ναι

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

- Επίγεια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : M6 
Ειδικές διατάξεις (ADR) : 274, 335, 375, 601
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 5l
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E1
Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (ADR) : PP1 
Διατάξεις μεικτής συσκευασίες (ADR) : MP19 
Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και 
εμπορευματοκιβώτια χύδην (ADR)

: T4

Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές και 
εμπορευματοκιβώτια χύδην (ADR)

: TP1, TP29

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : LGBV
Όχημα για μεταφορά δεξαμενής : AT
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 3
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Κόλα (ADR) : V12
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμός (ADR)

: CV13

Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ  Αριθμ.) : 90 
Πορτοκαλί δίσκοι :

- μεταφορά μέσω θαλάσσης
Ειδική πρόβλεψη (IMDG) : 274, 335, 969
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 5 L
Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) : E1
Οδηγίες συσκευασίας  (IMDG) : P001, LP01
Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (IMDG) : PP1
Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίων-
δεξαμενών (κώδικας IMDG)

: IBC03 

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) : T4 
Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG) : TP2, TP29 
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-A
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-F
Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : A

- Εναέρια μεταφορά
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E1
PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Y964
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη 
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 30kgG 

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη 
(ΙΑΤΑ)

: 964

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 450L

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη 
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 964

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου

: 450L

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ) : A97, A158, A197
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Κωδικός ERG (IATA) : 9L

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH

 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας
 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 3
Acute Tox. 3 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 3
Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1
Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1
Carc. 2 Καρκινογένεση, κατηγορία 2
Repr. 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2
Skin Corr. 1B Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1B
Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1
Skin Sens. 1A Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1Α
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 

χρήσης.

NUFARM SDS TEMPLATE

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 
Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος


