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1.  ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Fenpyrazamine, 500 g/Kg Βξέμηκνη θόθθνη 

Κσδηθόο GIFAP: WG 
Αξηζκόο EC: Με εθαξκόζηκν 
 

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 
 Μπθεηνθηόλν (γηα γεσξγηθή ρξήζε) 

Πξννξίδεηαη γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 
 

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
 SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 

Parc d'Affaires de Crécy - 10A  
Rue de la Voie Lactée  
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαιιία  
Σει.: +33 (0) 478 64 32 60 
e-mail: sds@sumitomo-chem.fr 
 

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 
 Δπξώπε  +44 (0) 1235 239 670 

Μέζε Αλαηνιή +44 (0) 1235 239 671 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ            +30 210 2793777 
 

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κίγκαηνο 
  
Σαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) Νν 1272/2008 (CLP) 

Πξνεηδνπνηεηηθή(έο)ιέμε(εηο):  Πξνζνρή 
Δηθνλόγξακκα(ηα): 

 
 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

Υξόληνο θίλδπλνο θαηεγνξίαο 1 
Γήισζε(ζεηο) επηθηλδπλόηεηαο H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

  
 

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο  
   

Πξνεηδνπνηεηηθή(έο)ιέμε(εηο):  Πξνζνρή  
Δηθνλόγξακκα(ηα): 

 

 

 
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
Υξόληνο θίλδπλνο θαηεγνξίαο 1 

 

Γήισζε(ζεηο) επηθηλδπλόηεηαο H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
   

Γήισζε(ζεηο) πξνθύιαμεο P102: Μαθξηά από παηδηά 

 P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν  
 P270:Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ 

 P391: Μαδέςηε ηελ νπζία ή ην πξντόλ πνπ ρύζεθε 

 
EUH 401: Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 
αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

  
Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο αζθαιείαο (Οδεγία 91/414/ΔΟΚ): 
Γεληθέο δηαηάμεηο SP1: Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Μελ θαζαξίδεηε 

ηνλ εμνπιηζκό εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα. Να απνθεπρζεί ε 
κόιπλζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο από ηηο ιηζόζηξσηεο επηθάλεηεο θαη 
ηνπο δξόκνπο.  
SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηαλ 
αςέθαζηε δώλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ από επηθαλεηαθά λεξά.  
 

mailto:sds@sumitomo-chem.fr
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Δηδηθέο δηαηάμεηο πξνθύιαμεο  
2.3. Άιινη θίλδπλνη Καλέλαο γλσζηόο. 

 

3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 
3.2 Σν πξντόλ απηό ζεσξείηαη σο κίγκα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. 
 
ύλζεζε/Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηθίλδπλα ζπζηαηηθά 
 
Α. Αξηζκόο % β/β Αξηζκόο CAS Υεκηθή Ολνκαζία 

1 50 473798-59-3 S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-
pyrazole-1-=carbothioate 

2                        1-5 10237-70-4 Maleic acid, potassium salt 
    
    
Α. Αξηζκόο Αξηζκόο EC Καηαρώξεζε 

Παξάξηεκα 1 
ύκβ. Καλ. 1272/2008 Γειώζεηο 

επηθηλδπλόηεηαο 
  

1 Γελ έρεη 
θαηαρσξεζεί 

Ναη GHS09 H400, H410   

2 / / GHS07 H319, H315, H335   
       
       

Άιιεο πιεξνθνξίεο Κσδηθόο SCAE: B10-1 
  

4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ 
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθά ε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Δηζπλνή Μεηαθηλεζείηε ζηνλ θαζαξό αέξα. Δθόζνλ ηα ζπκπηώκαηα επηκείλνπλ, αλαδεηήζηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Γέξκα Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό. Πιύλεηε ακέζσο κε λεξό.  
Μάηηα Ξεπιύλεηε ελδειερώο κε άθζνλν λεξό. Κξαηήζηε ηα βιέθαξα καθξηά από ηνλ/ηνπο 

νθζαικνύο γηα λα δηαζθαιίζεηε ελδειερέο μέπιπκα. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 
εθόζνλ ππάξμεη εξεζηζκόο. 

Καηάπνζε Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ πξνθαιέζεηε εκεηό ζε αλαίζζεηα ή ππν ζύγρπζε άηνκα. 
Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 
 Η ζθόλε κπνξεί λα εξεζίζεη ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαη λα πξνθαιέζεη ζπκπηώκαηα 

βξνγρίηηδαο.  
 

4.3. Έλδεημε νπνηαζδήπνηε άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
 Πξνηείλεηαη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 

 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα  
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Ξεξή ρεκηθή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άκκνο, αθξόο. 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Καλέλα γλσζηό. 

 
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 Μπνξεί λα εθιπζνύλ ηνμηθνί θαη δηαβξσηηθνί θαπλνί ζε ζπλζήθεο θσηηάο: πηζαλόο 

ζρεκαηηζκόο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) θαη νμεηδίσλ 
ηνπ αδώηνπ (NOx). 
 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 
ξνπρηζκό θαη πξνζηαζία καηηώλ/πξνζώπνπ. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο Μελ επηηξέςεηε ζην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππξόζβεζε λα εηζέιζεη ζην 
ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζ΄άιιεο πδξνξνέο. 
 

6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο 
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Γηα ην πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο Μελ εηζπλέεηε ηε ζθόλε. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα, γπαιηά αζθαιείαο ή 
πξνζσπίδα, θαη θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 
Αθαηξέζηε πεγέο αλάθιεμεο. 
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. 
 

Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο 
βνήζεηεο 

Μελ εηζπλέεηε ηε ζθόλε. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα (ληηξηιίνπ) γπαιηά αζθαιείαο 
ή πξνζσπίδα, θαη θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 
Αθαηξέζηε πεγέο αλάθιεμεο. 
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή ζπκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθό. 
 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Μελ επηηξέςεηε λα μεθύγεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. Με 
μεπιέλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε ή ζ’ άιιεο πδξνξξνέο. 
 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πξνζδηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 
  
Πεξηνξηζκόο ππεξρείιηζεο Μελ επηηξέςεηε λα μεθύγεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή ζ΄άιιεο πδξνξνέο. 

 
Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ Καζαξίζηε ηηο ππεξρεηιίζεηο ακέζσο. θνππίζηε θαη ηνπνζεηήζηε ην ζε 

ζθξαγηζκέλνπο πεξηέθηεο. θάςηε ην ηδηαίηεξα κνιπζκέλν έδαθνο θαη ηνπνζεηήζηε 
ην ζε βαξέιηα. Υξεζηκνπνηήζηε πγξό ύθαζκα γηα λα θαζαξίζεηε παηώκαηα θαη άιια 
αληηθείκελα θαη επίζεο ηνπνζεηήζηε ην ζε ζθξαγηδόκελν πεξηέθηε. Γηαζέζηε όιν ηνλ 
άρξεζην θαη κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ηα ρεκηθά απόβιεηα 
(π.ρ. κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ). Με μεπιέλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ 
απνρέηεπζε ή ζ’ άιιεο πδξνξξνέο. 
 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα αηνκηθή πξνζηαζία δείηε ην ηκήκα 8 
 

7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Οη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκό ρεκηθώλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη. Γηα 

αηνκηθή πξνζηαζία δείηε ην ηκήκα 8. 
Πξόιεςε θσηηάο ή έθξεμεο Μπνξεί λα ζρεκαηηζηεί εθξεθηηθό λέθνο ζθόλεο. 

 
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 
Απαηηνύκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο Απνζεθεύζηε ην ζε μεξό θαη δξνζεξό κέξνο. Γηαηεξήζηε ηε ζπζθεπαζία ζε θαιά 

αεξηδόκελν κέξνο. Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Μελ 
πίλεηε, ηξώηε ή θαπλίδεηε ζε ρώξνπο εξγαζίαο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο Μελ ην αλακηγλύεηε κε λεξό (εθηόο ηεο θαλνληθήο ρξήζεο) 
 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γείηε ηελ εηηθέηα ζηε ζπζθεπαζία 
 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΈΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ  
 Γελ ππάξρεη εζληθό όξην έθζεζεο γηα απηό ην πξντόλ. 

Γελ απαηηείηαη έθζεζεο ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα πξντόληα απηνύ ηνπ ηύπνπ. 
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο  
  
Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκό. 
Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

Αλαπλνή ε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ζθόλεο, ρξεζηκνπνηείζηε κάζθα γηα ηε ζθόλε. 
Υέξηα Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα ληηξηιίνπ. 
Μάηηα Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζσπίδα. 
Γέξκα θαη ζώκα Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο Πιύλεηε ηα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 
 

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
Όλνκα Fenpyrazamine, 500 γπ./κιλό Βπέξιμοι κόκκοι 

 
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 
Όςε ηεξεό, κηθξνί ζθαηξηθνί θόθθνη (Οπηηθή εθηίκεζε) 
Υξώκα Καθέ (Οπηηθή εθηίκεζε) 



 SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 
  

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (EC) No 1907/2006 (REACH) θαη ηνλ Καλνληζκό ηεο Δπηηξνπήο (EU) No 453/2010 

PROLECTUS Αλαθ. S218850WGCLP/EU/320gb 
 

Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο 17 Απξηιίνπ 2015 (Ηκεξνκελία πξνεγ. αλαζεώξεζεο: 24 επηεκβξίνπ 2015; Έθδνζε 3.10) 
Αξηζκόο έθδνζεο 3.20 Page 4 of 7   

 
Quick-FDS [17026-12809-12201-018481] – 2014-08-12 – 03:33:30 

Οζκή Υεκηθή νζκή (Οζθξεηηθή εθηίκεζε) 
Όξην νζκήο Με πξνζδηνξηζκέλν 
Σηκή pH 7.28 (1% ελαηώξεκα ζε λεξό, 21-23

ν
C) (CIPAC MT 75.3) 

εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεο Με πξνζδηνξηζκέλν 
Αξρηθό ζεκείν δέζεο θαη πεξηνρή δέζεο Με εθαξκόζηκν 
εκείν αλάθιεμεο Με εθαξκόζηκν 
Σαρύηεηα εμάηκηζεο Με εθαξκόζηκν 
Αλαθιεμηκόηεηα Όρη «πνιύ εύθιεθην» (EEC Α.10)  
Αλώηεξε/Υακειόηεξε αλαθιεμηκόηεηα ή όξηα εθξεθηηθόηεηαο 
 Με πξνζδηνξηζκέλν 
Πίεζε αηκώλ Με εθαξκόζηκν 
Ππθλόηεηα αηκώλ Με εθαξκόζηκν 
ρεηηθή ππθλόηεηα Με πξνζδηνξηζκέλν 
Φαηλόκελε ππθλόηεηα 0.6 g/ml (CIPAC MT 186) 
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό Γηαζπεηξόκελν ζην λεξό (δηαιπηόηεηα fenpyrazamine = 20.4 mγξ./ιη., 20

o
C) (OECD 

105) 
Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο Με εθαξκόζηκν 
πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιε/λεξό Με εθαξκόζηκν (fenpyrazamine: logPow = 3.52, 25

o
C, OECD 107)  

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο Γελ παξαηεξείηαη απηναλάθιεμε >400
o
C (EEC A.16) 

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Η δξαζηηθή νπζία απνζπληίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία > 240
o
C (εθηίκεζε εηδηθνύ) 

Γπλακηθό ημώδεο Με εθαξκόζηκν 
Κηλεκαηηθό ημώδεο Με εθαξκόζηκν 
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Με εθξεθηηθό (EEC A.14) 
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Με νμεηδσηηθό (EEC A.17) 
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο  
ρεηηθή ηάζε αηκώλ (αέξαο=1) Με εθαξκόζηκν 
Δπηθαλεηαθή ηάζε Με εθαξκόζηκν 

 
10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
10.1. Γξαζηηθόηεηα ηαζεξό γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ (δεο επίζεο 

ηκήκα 7). 
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα ηαζεξό γηα ην ιηγόηεξν 2 ρξόληα ππό ηηο πξνηεηλόκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 

ρεηξηζκνύ (δεο ηκήκα 7). 
 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθηλδύλσλ αληηδξάζεσλ 
 Κακία γλσζηή. 

 
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ Απνθύγεηε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θσο θαη πγξαζία. 

 
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά Καλέλα γλσζηό 

 
10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Μπνξεί λα εθιπζνύλ ηνμηθνί θαη δηαβξσηηθνί θαπλνί ζε πεξίπησζε θσηηάο. Πηζαλόο 

ζρεκαηηζκόο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) θαη νμεηδίσλ 
ηνπ αδώηνπ (NOx) ( ζε επαθή κε θσηηά). Γεο επίζεο ηκήκα 5). 

11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

 
Όλνκα Fenpyrazamine, 500 γπ./κιλό Βπέξιμοι κόκκοι 

 
Ομεία ηνμηθόηεηα  

ηόκα LD50 αξνπξαίνο: >2000 mg/kg (OECD 423) 
  
Γέξκα LD50 αξνπξαίνο: >2000 mg/kg (OECD 402) 
Αλαπλνή LC50 αξνπξαίνο (4 ώξεο): > 1.97 mg/l (έθζεζε κέζσ ηεο κύηεο κόλν, κέγηζηε εθηθηή 

ζπγθέληξσζε) (OECD 403) 
Δξεζηζηηθόηεηα  

Γέξκα Με εξεζηζηηθό (OECD 404) 
Μάηηα Με εξεζηζηηθό (OECD 405) 

Δπαηζζεηνπνίεζε δελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε (Γνθηκαζία κεγηζηνπνίεζεο Buehler) (OECD 406) 
  
Σα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό/ά πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
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Όλνκα Δπαστική ουσία Fenpyrazamine, τεχνικό πποϊόν 
Άιιεο ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο - Γνλνηνμηθόηεηα: όρη γνλνηνμηθό (OECD 471, 473, 476, 474) 

- Γνθηκέο Καξθηλνγέλεζεο ζε αξνπξαίνπο θαη ζε πνληίθηα: όρη θαξθηλνγόλνο 
επίδξαζε. (OECD 453, 451) 

- Μειέηε αλαπαξαγσγήο πνιιαπιώλ γελεώλ ζε αξνπξαίνπο: αξλεηηθή. (OECD 416) 
- Μειέηε ηνμηθόηεηαο ζηελ αλάπηπμε ζε αξνπξαίν θαη θνπλέιη: όρη ηεξαηνγόλν, όρη 

εκβξπνηνμηθό (OECD 414) 

12.  

13. Βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο ηάμεηο θηλδύλνπ.  
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πηζαλέο νδνύο έθζεζεο 
 Σν πξντόλ πξννξίδεηαη γηα γεσξγηθή ρξήζε, επνκέλσο νη πην πηζαλέο νδνί έθζεζεο 

είλαη κέζσ ηνπ δέξκαηνο ή ηεο αλαπλνήο. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

12.1. Σνμηθόηεηα 
 

 

 
Όλνκα Fenpyrazamine, 500 g/kg Βπέξιμοι κόκκοι 
       Φάξη Ομεία ηνμηθόηεηα, 96σξo (Oncorhynchus mykiss): LC50=18 mg/l (7.3 mg δ.ν./ιίηξν) 

NOEC=2.5 mg/l (1mg δ.ν/ιίηξν). (OECD 203) 
 Γάθληα 
       
       Άιγε 
 
 
 
 
       Μέιηζζεο 

Ομεία ηνμηθόηεηα, 48σξo (Daphnia magna): EC50=5.7 mg/l (2.6 mg δ.ν/ιίηξν) 
NOEC=2.4 mg/l (1.2 mg δ.ν./ιίηξν) (OECD 202) 
Ομεία ηνμηθόηεηα, EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201): 

72σξν-ECb50: 0.56 mg/l (0.28 mg δ.ν./ιίηξν)  
                                   72σξν-ECr50: 1.3 mg/l (0.67 mg δ.ν./ιίηξν) 
 72σξν-NOECb&y: 0.037 mg/l (0.018 mg δ.ν./ιίηξν) 
  72σξν-NOECr: 0.58 mg/l (0.29 mg δ.ν./ιίηξν) 
Ομεία ηνμηθόηεηα δηα ζηόκαηνο, 48σξo-LD50(Apis mellifera):59.7 κg δ.ν./κέιηζζα 

(OECD 213). 
Ομεία ηνμηθόηεηα επαθήο, 48σξo-LD50(Apis mellifera):>100κg δ.ν./κέιηζζα (OECD 
214) 
 

Σα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό/ά πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
 
Όλνκα Δπαστική ουσία Fenpyrazamine, τεχνικό πποϊόν 

Τδξόβηα αξζξόπνδα 
 
Τδξόβηα αξζξόπνδα 

 

Υξόληα ηνμηθόηεηα, 28 εκεξώλ-NOEC ξπζκόο αλάπηπμεο (Chironomous riparius): 

0.560 mg δ.ν./l  (OECD 219) 
Υξόληα ηνμηθόηεηα, θύθινο δσήο (Americamysis bahia): NOEC= 0.024 mg/l   

Πηελά  
 
 
 
 

Γαηνζθώιεθεο 

Ομεία ηνμηθόηεηα, LD50, Οξηύθηα Nothern bobwhite (Collinus virginianus): > 2000 

 mg/kg δ.β. (OPPTS 850.2100) 
Σνμηθόηεηα δηα δηαηξνθήο (5 εκέξεο), LC50: (OPPTS θαη. νδεγία 850.2200) 
 Οξηύθηα Nothern bobwhite (Collinus virginianus): > 954 mg/kg δ.β./εκέξα 
 Πξαζηλνθέθαιε πάπηα (Anas platyrhynchos): > 967 mg/kg δ.β./εκέξα 
Ομεία ηνμηθόηεηα, 14εκέξεο-LC50 (Eisenia foetida):>800mg/kg εδάθνπο. (OECD 
207) 

Μηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο Όρη ζεκαληηθόο αληίθηππνο ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ηνπ άλζξαθα ή ην 
κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αδώηνπ σο θαη 4.0 mg δ.ν./kg μεξνύ εδάθνπο [OECD 216, 217 
(2000)] 

  
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Σα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό(ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δπαστική ουσία Fenpyrazamine, τεχνικό πποϊόν 

Απνηθνδόκεζε ζε βηνηηθέο ζπλζήθεο Όρη εύθνια βηνδηαζπσκελν (OECD Νν. 301B) 
Απνηθνδόκεζε ζε αβηνηηθέο ζπλζήθεο Φσηναπνδόκεζε: DT50<2 εκέξεο (EPA Sub-division N, Section 161-2) 

Τδξόιπζε (Μέδνδνο EEC C7) 
pH4: ζηαζεξό (25

ν
C) 

pH7: 20-25
ν
C DT50 > 1 έηνο 

     pH9: 20
ν
C DT50 = 24 εκέξεο, 25

ν
C DT50 = 11 εκέξεο.  

Βηνινγηθέο κέζνδνη γηα ρεηξηζκό ιπκάησλ 

                                                                 EC50 ελεξγνπνηεκέλεο ιάζπεο:>1000 mg/l (OECD 209) 
 
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο  
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Σα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό (ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δπαστική ουσία Fenpyrazamine, τεχνικό πποϊόν 

Βηνζπζζώξεπζε πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιε/λεξό log Pow = 3.52 (25
o
C) (OECD 305) 

Κιάζκα Βηνζπγθέληξσζεο (BCF), έθζεζε 28 εκεξώλ Bluegill Sunfish (Lepomis 
macrochirus): 283-289 (ρξόλνο απνβνιήο: CT50 < 1 εκέξα – νιόθιεξν ςάξη) 

(OECD 305) 
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο  

Σα αθόινπζα δεδνκέλα αθνξνύλ ζην ζπζηαηηθό (ά) πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 
Όλνκα Δπαστική ουσία Fenpyrazamine, τεχνικό πποϊόν 

Πξνζξόθεζε ηηκέο KFoc: 112-731 ml/g (κέζε ηηκή 310 ml/g, κέζν 1/n = 0.91) 
Δθξόθεζε ηηκέο KFoc-des: 133-954 ml/g (κέζε ηηκή 384 ml/g, κέζν 1/n = 0.911). 
Δπνκέλσο ε νπζία ραξαθηεξίδεηαη ειαθξώο σο κέηξηα κεηαθηλνύκελε (OECD 106, 
Ιαλνπάξηνο 2000) 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ABT θαη αΑαΒ 
 Με απαηηνύκελν (δελ απαηηείηαη έθζεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο). 

 
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Κακία άιιε γλσζηή δπζκελήο επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. 

 

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
 

 

Οπζία ή/θαη κίγκα ύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή. 

Μνιπζκέλε ζπζθεπαζία 
 

ύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
Δπίγεηα κεηαθνξά ADR/RID, ζαιάζζηα κεηαθνξά IMO/IMDG, ελαέξηα κεηαθνξά ICAO-TI/IATA-DGR: 

 
14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ (UN number) 3077 

 
14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 

(UN proper shipping name) 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΟΤΙΑ, ΣΔΡΔΟ, Δ.Α.Ο. (Πεξηέρεη 
fenpyrazamine) 

14.3. Σάμε(εηο) θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά  
 Κιάζε επίγεηαο κεηαθνξάο ADR/RID: 9 εηηθέηα:  9 
 Κιάζε θσδηθνύ IMO/IMDG: 9  
 Κιάζε ελαέξηαο κεηαθνξάο ICAO-TI/IATA-DGR: 

 
9  

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο ΙΙΙ 
 

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Θαιάζζηνο ξππαληήο 
 

λαη 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε EMS: 
δελ απαηηείηαη θακία άιιε εηδηθή πξνθύιαμε. 

F-A, S-F 

14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 
 Με εθαξκόζηκν 

 

15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο εηδηθόο θαλνληζκόο/λνκνζεζία γηα απηό ην κίγκα. 
 
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
 

 

Κακία εθηίκεζε ρεκηθήο αζθαιείαο δελ απαηηείηαη γηα απηό ην κίγκα. 
 

16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
Μέζνδνη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ (EC) No 1272/2008 θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

Η ηαμηλόκεζε βαζίδεηαη ζε κειέηεο θαη ζηηο ηδηόηεηεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. 
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Αιιαγέο πνπ έγηλαλ από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε: Σα ηκήκαηα 2, 3 θαη 12 ηξνπνπνηήζεθαλ απνκαθξύλνληαο νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζηηο Οδεγίεο 2001/59/ΔΚ ή 1999/45/ΔΚ, θαη αλαζεσξήζεθε ε CLP ηαμηλόκεζε θαη ζήκαλζε ησλ εθδόρσλ.  
 
Πιήξεο θείκελν ησλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηό ην έγγξαθν: 

H315:      Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 
H319:      Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
H335:      Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 
H400:      Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
H410:      Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

Η πιεξνθνξία αθνξά κόλν ζην αλσηέξσ αλαθεξόκελν πξντόλ θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη δελ είλαη απαξαίηεην 
λα ηζρύεη εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη κε άιιν/α πξντόλ(ηα) ή ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία. Η πιεξνθνξία είλαη νξζή θαη 
πιήξεο κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαιύηεξε ηερλνγλσζία καο θαη δίλεηαη κε θαιή ζέιεζε ρσξίο λα απνηειεί εγγύεζε. 
Παξακέλεη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ε πιεξνθνξία είλαη θαηάιιειε θαη πιήξεο γηα ηε δηθή 
ηνπ εηδηθή ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο 

 


