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 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 2.1 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 14/07/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 14/7/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: PREP 480 SL 
 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 

PREP 480 SL 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 8200/23-04-2012 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Φπηνξξπζκηζηηθή νπζία. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: * 
Πξνκεζεπηήο πξντόληνο: 

Δηαηξεία: Bayer Διιάο ΑΒΔΔ 
Γηεύζπλζε επαθήο: σξνύ 18-20 

151 25 Μαξνύζη 
Διιάδα 

Σειέθσλν: +30 210 6166000 
Γηεύζπλζε e-mail: GR-MSDS@bayer.com 
 
Πξνκεζεπηήο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ αζθαιείαο*: 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΙΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
570 22 ΙΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

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

 
 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:  
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210-7793777 
 
 

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο  

 

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

Γηαβξσηηθό γηα κέηαιια: Καηεγνξία 1 

H290 Μπνξεί λα δηαβξώζεη κέηαιια. 

 

νβαξή νθζαικηθή βιάβε: Καηεγνξία 1 

H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

 

Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ: Καηεγνξία 2 

H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ θαη ησλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο, βιέπε θεθάιαην 16. 
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2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο  

 

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

 
GHS05,    GHS07,    GHS09 

 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΚΙΝΓΤΝΟ 

 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:  

H290: Μπνξεί λα δηαβξώζεη κέηαιια. 

H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

H332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 

H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

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

νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P102: Μαθξηά από παηδηά. 

P201: Δθνδηαζηείηε κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε. 

P234: Να δηαηεξείηαη κόλν ζηνλ αξρηθό πεξηέθηε. 

P260: Μελ αλαπλέεηε εθλεθώκαηα. 

P262: Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνύρα. 

P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

P280: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία / πξνζηαηεπηηθά γπαιηά / πξνζηαζία 

πξνζώπνπ. 

P301: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: 

P313: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P305 + P351 + P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 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 ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ/γηαηξό. 

P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 

P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία.. 

 

πκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο». 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: Ethephon 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη  

Γελ ππάξρνπλ άιινη γλσζηνί θίλδπλνη. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.2. Μείγκαηα  
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Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

Αλαγλωξηζηηθνί 
αξηζκνί 

Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

πγθέληξωζε 
[%] 

Ethephon 

CAS 16672-87-0 
 
Αξηζ. ΔΚ 240-718-3 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI 
015-154-00-4 

Acute Tox. 4, H332 
 
Acute Tox. 3, H311 
 
Acute Tox. 4, H302 
 
Skin Corr. 1C, H314 
 
Aquatic Chronic 2, H411 

39,70% 

 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Η-θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, 

βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο:  Απνκαθξπλζείηε από ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Απνκαθξύλεηε ηα 
κνιπζκέλα ξνύρα ακέζσο θαη πεηάμηε ηα αζθαιώο. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 
 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο:  

Μεηαθηλεζείηε ζηνλ θαζαξό αέξα. Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηό θαη ζε 
εξεκία. 
 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα:  

Πιύλεηε ακέζσο κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό. ε πεξίπησζε πνπ ν 
εξεζηζκόο αλαπηύζζεηαη θαη επηκέλεη, επηζθεθζείηε γηαηξό. 
 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Ξεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ιεπηά, 
πξνζέρνληαο λα μεπιπζεί ε πεξηνρή θάησ από ηα βιέθαξα. 
Απνκαθξύλεηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ, κεηά από ηα 5 
πξώηα ιεπηά θαη ζπλερίζηε κε ην πιύζηκν ηνπ καηηνύ. ε πεξίπησζε πνπ 
αλαπηπρζεί εξεζηζκόο θαη επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο:  

ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηό. Κξαηήζηε ζε εξεκία. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. 
πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό. 

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:  

πκπηώκαηα: Σνπηθά: εγθαύκαηα ζην δέξκα θαη ζηνπο βιελλνγόλνπο ηζηνύο. 
πζηεκηθά: γαζηξεληεξηθόο εξεζηζκόο. Σν πξντόλ απηό πξνθαιεί αληηζηξέςηκε 
αλαζηνιή ηεο ρνιελεζηεξάζεο ρσξίο ρξόληεο επηπηώζεηο. 

Κίλδπλνη: ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα ζπγρέεηαη κε νξγαλνθσζθνξηθέο ελώζεηο! 
 

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

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγωγή: Γελ απαηηείηαη, θπζηνινγηθά, πιύζε ζηνκάρνπ. Δληνύηνηο, αλ θαηαπνζεί ζεκαληηθή 

πνζόηεηα (πεξηζζόηεξν ηεο κηαο κπνπθηάο), ρνξεγήζεηε ελεξγό άλζξαθα θαη ζεηηθό 
λάηξην. 
Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. 
Αληέλδεημε: αηξνπίλε. 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα:  
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Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Δθλέθσκα λεξνύ, αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), μεξή ζθόλε. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Αληιία εθηόμεπζεο κεγάινπ όγθνπ λεξνύ. 

 

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

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα εθιπζνύλ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx), 

νμείδηα ηνπ θσζθόξνπ, πδξνρισξηθό νμύ (HCl). 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο ή ύδαηα.  

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

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

Απνκαθξύλεηε ηα πξόζσπα θαη παξακείλεηε από ηελ πιεπξά πνπ ν άλεκνο απνκαθξύλεη ηε δηαξξνή 

από εζάο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ρπκέλν πξντόλ ή ιεξσκέλεο επηθάλεηεο. Όηαλ αζρνιείζζε κε ρπκέλε 

πνζόηεηα, κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. Υξεζηκνπνηείηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:  

Αλάθηεζε ηνπ πξντόληνο κε άληιεζε, αλαξξόθεζε ή απνξξόθεζε κέζσ ελόο μεξνύ θαη αδξαλνύο 

απνξξνθεηηθνύ κέζνπ. 

πιιέμηε θαη ηνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζε εηδηθά επηζεκαζκέλν δνρείν πνπ θιείλεη πνιύ θαιά. Καζαξίζηε 

ην κνιπζκέλν δάπεδν θαη ηα κνιπζκέλα αληηθείκελα επηκειώο, ηεξώληαο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο 

θαλνληζκνύο. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

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

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 7, 8 θαη 13. 

 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:  

Γελ απαηηνύληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο όηαλ ν ρεηξηζκόο αλνηθηώλ δνρείσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό. Λάβαηε κέηξα επαξθνύο εμαεξηζκνύ. 

Μέηξα πγηεηλήο: Πιέλεηε ηα ρέξηα ακέζσο κεηά ηελ εξγαζία θαη εάλ ρξεηάδεηαη θάληε κπάλην. Όηαλ ην 

ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. Απνκαθξύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα ακέζσο θαη πεηάμηε 

ηα αζθαιώο. 

 

7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 
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Γηαηεξείηαη ζηελ πξσηόηππε ζπζθεπαζία. Φπιάζεηαη ζε κέξνο όπνπ ε είζνδνο επηηξέπεηαη κόλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. Πξνζηαηεύζηε από ηνλ παγεηό. Φπιάμηε ην καθξηά από ην απεπζείαο 

ειηαθό θσο. 

Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Καηάιιεια πιηθά: HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο) 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, ξπζκηζηήο αλάπηπμεο θπηώλ 

(θπηνξξπζκηζηηθή νπζία). 

 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ:  

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Οπζία Αξηζ. CAS 
Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Πεγή 
mg/m

3
 

Ethephon 16672-87-0 
1,4 mg/m³ 

(OES BCS) 
OES BCS* 

* OES BCS: Εσωτερικό «πρότσπο για την έκθεση στον τώρο εργασίας» της Bayer CropScience 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη:  

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:  

Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο ακέζσο κεηά ηελ εξγαζία, θαη εθόζνλ είλαη 

απαξαίηεην θάληε ληνπο. Πιέλεηε πάληα ηα ρέξηα ζαο πξηλ θάηε, πηείηε, θαπλίζεηε ή ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

ηνπαιέηα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ κελ ηξώηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε. Απνθύγεηε ηελ 

επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. 

 

Γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνύ, ζπκβνπιεπζείηε ηελ εηηθέηα. ε όιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηώζεηο, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη αθόινπζεο ζπζηάζεηο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Φπζηνινγηθά, δελ απαηηείηαη πξνζσπηθόο αλαπλεπζηηθόο πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα 
ηνλ έιεγρν ηνπ ππνιεηπόκελνπ θηλδύλνπ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζύληνκεο 
δηάξθεηαο, όηαλ όια ηα ινγηθά πξαθηηθά κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα κεηώζνπλ 
ηελ έθζεζε ζηελ πεγή πρ. πεξηνξηζκόο θαη/ή ηνπηθό ζύζηεκα εμαεξηζκνύ. 
Να ηεξνύληαη πάληα νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αλαπλεπζηηθήο 
ζπζθεπήο σο πξνο ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζή ηεο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Φνξάηε γάληηα από ειαζηηθό ληηξηιίνπ πνπ θέξνπλ ην ζήκα CE (ή αληίζηνηρν 
ζήκα) (ειάρηζην πάρνο 0.40 mm). Πιύλεηε ηα γάληηα ζε πεξίπησζε 
επηκόιπλζεο. Απνξξίςηε ηα γάληηα ζε πεξίπησζε επηκόιπλζεο ηνπ 
εζσηεξηθνύ ηνπο, ζε πεξίπησζε δηάηξεζεο ή εάλ δελ επηδέρνληαη θαζαξηζκό 
ζην εμσηεξηθό ηνπο. 

Πξνζηαζία καηηώλ: Φνξέζηε ρνληξά γπαιηά πνπ ζπκθσλνύλ κε ην πξόηππν ΔΝ166 (πεδίν 
ρξήζεο 5) θαη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα πξνζώπνπ ζύκθσλν κε ην πξόηππν 
ΔΝ166 (πεδίν ρξήζεο 3). 

Πξνζηαζία ζώκαηνο: Φνξάηε πξόηππε θόξκα θαη πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία Καηεγνξίαο 3 ηύπνπ 
6. Δάλ ππάξρεη θίλδπλνο ζεκαληηθήο έθζεζεο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε 
ελδπκαζία πςειόηεξνπ πξνζηαηεπηηθνύ ηύπνπ. Φνξάηε δύν ζηξώκαηα 
ξνύρσλ όπνηε είλαη δπλαηό. Η πξνζηαηεπηηθή από ηα ρεκηθά ελδπκαζία ζα 
πξέπεη λα είλαη από πνιπεζηέξα/βακβάθη ή κόλν βακβάθη θαη λα πιέλεηαη 
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ηαθηηθά επαγγεικαηηθά. 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Γεληθέο ππνδείμεηο: Βιέπε θεθάιαην 6. 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Μνξθή: Τγξό 
Υξώκα: Άρξσκν πξνο θαθέ 
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή 
Σηκή pH: < 1 ζε 1% δηάιπκα (23°C) 
εκείν αλάθιεμεο: < 100 °C 
Θεξκνθξαζία 
αλάθιεμεο: 

 
600 °C 

Ππθλόηεηα: ~ 1.21 g/cm
3
 ζηνπο 20°C 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: Απνιύησο αλακίμηκν 
πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιε /λεξό: 

 
Ethephon: log POW: -1,89 

Επιυανειακή τάση: 55,4 mN/m 
 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:  

Θεξκηθή δηάζπαζε: 170 °C. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:  

ηαζεξό ππό ηηο πξνδηαγξαθόκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:  

Κακία επηθίλδπλε αληίδξαζε όηαλ απνζεθεύεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

νδεγίεο. Γηαβξώλεη κέηαιια παξνπζία λεξνύ ή πγξαζίαο. 

Κίλδπλνο έθιπζεο αηζπιελίνπ ζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ pH. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη απεπζείαο ειηαθό θσο. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:  

Μέηαιια. 

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:  

Γελ αλακέλνληαη πξντόληα απνζύλζεζεο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:  
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Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50 > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50 > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Διαθξώο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα-δελ απαηηείηαη ζήκαλζε (θνπλέιηα). 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Έληνλνο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ. (θνπλέιη). 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε. (πδξόρνηξνο). 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Η νπζία Ethephon δελ ήηαλ κεηαιιαμηγόλα ή γελνηνμηθή ζε κία ζεηξά από in vitro θαη in vivo δνθηκέο. 

 

Καξθηλνγέλεζε: 

Η νπζία Ethephon δελ ήηαλ θαξθηλνγόλνο ζε δηαηξνθηθέο κειέηεο ζε αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα. 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Η νπζία Ethephon δελ πξνθάιεζε ηνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή ζε κειέηεο δύν γελεώλ ζε αξνπξαίνπο. 

 

Σνμηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε: 

Η νπζία Ethephon δελ ήηαλ ηνμηθή ζηελ αλάπηπμε ζε αξνπξαίνπο θαη ιαγνύο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Η νπζία Ethephon δελ πξνθάιεζε ζπγθεθξηκέλε ηνμηθόηεηα ζε όξγαλα ζηόρνπο ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο 

δώσλ. 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα:  

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Ethephon 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα (Oncorhynchus mykiss) LC50 96h 720 mg/L 

Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna) EC50 48h > 1000 mg/L 

Φύθε (Raphidocelis subcapitata) EC50 

(ξπζκόο αύμεζεο) 
14h 13 mg/L 

Φύθε (Lemna gibba) EC50 

(ξπζκόο αύμεζεο) 
14 days > 1,6 mg/L 

Φύθε (Lemna gibba) EC10 - 0,21 mg/L 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:  

Βηναπνδνκεζηκόηεηα Ethephon: κε άκκεζα βηναπνδνκήζηκν 

Koc Ethephon: Koc: 2540. 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: * 
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Ethephon: Κακία βηνζπζζώξεπζε.. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:  

Ethephon: Διαθξώο θηλεηό ζην έδαθνο. 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:  

Ethephon: Η νπζία απηή δελ ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε θαη ηνμηθή (PBT). Απηή ε νπζία 

δελ ζεσξείηαη σο άθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε (vPvB). 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

Γελ ππάξρνπλ άιιεο επηπηώζεηο πξνο αλαθνξά. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:  

Πξνϊόλ: ύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, κπνξεί λα απνξξηθζεί ζε ρώξν 
απόξξηςεο απνξξηκκάησλ ή ζε απνηεθξσηήξα, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ππεύζπλνπο ησλ ρώξσλ ή θαη ηελ αξκόδηα αξρή. 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Καζαξίζηε ηα δνρεία κε ηε κέζνδν ηξηπιήο πιύζεο. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο γηα άιια πξντόληα. Οη θελνί πεξηέθηεο πξέπεη 
λα κεηαθέξνληαη, εθόζνλ είλαη δπλαηό, ζε έλα ζύζηεκα ζπιινγήο απνβιήησλ 
αδεηνδνηεκέλν γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ζηε γεσξγία. Οη 
όρη εληειώο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα 
απόβιεηα. 

 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3265 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3265, ΓΙΑΒΡΧΣΙΚΟ ΤΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, 

Δ.Α.Ο. (δηάιπκα ethephon), 8, PG ΙΙΙ, E 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 8 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:  

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:  ΝΑΙ 
 

 

RID 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3265 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3265, ΓΙΑΒΡΧΣΙΚΟ ΤΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, 

Δ.Α.Ο. (δηάιπκα ethephon), 8, PG ΙΙΙ 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 8 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:  

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:  ΝΑΙ 
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Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3265 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3265, ΓΙΑΒΡΧΣΙΚΟ ΤΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, 

Δ.Α.Ο. (δηάιπκα ethephon), 8, PG ΙΙΙ 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 8 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:  

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:  ΝΑΙ (Θαιάζζηνο Ρππαληήο)  
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3265 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3265, ΓΙΑΒΡΧΣΙΚΟ ΤΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, 

Δ.Α.Ο. (δηάιπκα ethephon), 8, PG ΙΙΙ 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 8 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:  

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:  ΝΑΙ 
 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε:  Βιέπε παξαγξάθνπο 6 έσο 8 απηνύ ηνπ Γειηίνπ 

Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. 

 

14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην 
παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 
θαη ηνπ θώδηθα IBC:  

 

Απαγνξεύηεηαη ε κεηαθνξά ρύδελ πξντόληνο ζύκθσλα 

κε ηνλ θώδηθα IBC. 

 

 

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 απηνύ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ηζρύνπλ νη θαλόλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αξηζκό: 8200/23-04-

2012 (Καλ. (ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009). 

WHO-ηαμηλόκεζε: III (Διαθξώο επηθίλδπλν). 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:  

Γελ απαηηείηαη Δθηίκεζε Υεκηθήο Αζθάιεηαο γηα απηή ηελ νπζία. 

 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο  



Έθδνζε: 2.1 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 14/7/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 14/7/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: PREP 480 SL 
 

ειίδα 10 από 10 
 

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ θαη ησλ Η-θξάζεσλ, 
εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. Ομεία Σνμηθόηεηα 
Skin Corr. Γηάβξσζε ηνπ Γέξκαηνο 
Aquatic Chronic Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ 
 

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

Η302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
H311 Σνμηθό ζε επαθή κε ην δέξκα. 
Η314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο. 
H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
Η411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

 
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. 
Δλόςεη ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντόληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, 
νύηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα 
θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη λνκνζεζία. 
 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 
 


