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Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 20 Ηνπλίνπ, 2017 
Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο : - 
Αξηζκόο έθδνζεο : 1 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤIΑ / ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΑ 

1.1.  Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

 Δκπνξηθή Ολνκαζία : Targa 5 EC 
 Άιιεο εκπνξηθέο νλνκαζίεο : Dinagam, Gramin, Gramfix, Targa Super 5EC, Targa 

Prestige, Targa Gold, Nervure, Master D, Pilot, Targa Super 
 Κσδηθόο : NSG-12ND 

 Μνξθή ζθεπάζκαηνο : Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC) 

1.2.  πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

 Υξήζε : Φπηνπξνζηαηεπηηθό Πξντόλ, Εηδαληνθηόλν 

1.3.  ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

 Παξαζθεπαζηήο & 
Πξνκεζεπηήο 

: Nissan Chemical Europe S.A.R.L 

  Parc d’affaires de Crecy 10A rue de la Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-d’or, Γαιιία 

  Δπηθνηλσλία : Mr. Hitoshi Ueda 

  Σειέθσλν : +33(0) 4 37 64 40 20 Fax : +33(0) 4 37 64 68 74 

1.4.  Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

 Nissan Chemical Europe S.A.R.L. : +33(0)4 37 64 40 20 (δηαζέζηκν κόλν ώξεο γξαθείνπ) 

 Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ : +30 210 7793 777 

 
 

Σει. Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο : 199 

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1.  Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κίγκαηνο 

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008 (CLP): 
    
 Acute Tox. 4 H332 :  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
 Eye Dam. 1 H318 : Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
 Skin Sens. 1 H317 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
 Asp. Tox. 1 H304 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο 

ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 Aquatic acute 1 H400 : Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
 Aquatic Chronic 2 H411 : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
    

2.2.  ηνηρεία εηηθέηαο 

           ήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008 (CLP) 
 Δηθνλνγξάκκαηα:    
  

    
 Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε:  Κίλδπλνο   
 Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο : 
     
  H332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
  H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
  H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
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  H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 
δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 

  H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
  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  
  EUH66 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο  ή  

ζθάζηκν. 
 

    
 Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 
  P102: Μαθξηά από παηδηά. 
  P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
  P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην πξντόλ. 
  P273: Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 
  P391: Μαδέςηε ηελ ρπκέλε πνζόηεηα. 
  P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο 

θαλνληζκνύο. 
    
Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο αζθαιείαο (Οδεγία 91/414/ΔΟΚ): 
Γεληθέο δηαηάμεηο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο:  

SP1: Με ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα 
αςέθαζηε  δώλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα. 
SPe8 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηόρνπο λα αθήζεηε κία αςέθαζηε 
δώλε πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ από κε γεσξγηθή γε όηαλ ε δόζε εθαξκνγήο 
γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο είλαη ≥ 400 θ.εθ /ζηξέκκα θαη 5 κέηξσλ 
από κε γεσξγηθή γε όηαλ ε δόζε εθαξκνγήο γηα ηηο πξνβιεπόκελεο 
ρξήζεηο είλαη < 400 θ.εθ. /ζηξέκκα. 

“Φνξάηε γάληηα θαηά ηελ αλάκημε/θόξησζε ηνπ πξντόληνο θαη νιόζσκε 

θόξκα θαη γάληηα θαηά ηελ εθαξκνγή”. 
«Οη εξγάηεο λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα όηαλ 
εηζέξρνληαη ζην ρώξν εθαξκνγήο, ιίγν κεηά ην ςεθαζκό.» 
 

     
2.3.  Άιινη θίλδπλνη 

 Σν κείγκα δελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ ζεσξνύληαη βηνζπζζσξεπηηθέο (vPvB) ή ηνμηθέο (PBT) 

  

3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 
 Οπζία ή κίγκα : Μίγκα  
     
 Υεκηθή ζύζηαζε : Quizalofop-P-ethyl 50 g/L 

Γαιαθησκαηνπνηεηηθνί θαη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο Τπόινηπν 
     
 Γξαζηηθή νπζία 
  Κνηλή νλνκαζία : Quizalofop-P-ethyl 

 Κσδηθόο αξηζκόο : D(+)NC-302 
 Αξηζκόο CAS : 100646-51-3 
 Υεκηθή νλνκαζία (CA) : Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxaliny)oxy]phenoxy]-, ethyl 

ester, (R)-. 
 (IUPAC) : Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propionate 
 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ 1272/2008: 
   Acute tox. 4, Aquatic acute 1, Aquatic chronic 1 

Ζ302, Ζ400, Ζ410 
 Αξηζκόο εγγξαθήο REACH : Γελ έρεη νξηζηεί 
 Αξηζκόο EINECS ή ELINCS : Γελ έρεη νξηζηεί 
 
Αδξαλήο νπζία 1 
 Κνηλή νλνκαζία : Calcium dodecylbenzene sulphonate 

  Αξηζκόο CAS : 26264-06-2 
  Πεξηερόκελν : < 5% β/β 
  Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ 1272/2008: 
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    Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 4 
H302, Ζ315, H318, H413 

  Αξηζκόο εγγξαθήο REACH : 01-2120122335-68 
  Αξηζκόο EINECS ή ELINCS : 247-557-8 
     
 Αδξαλήο νπζία 2 
  Κνηλή νλνκαζία : Ethoxylated lauryl alcohol C12 
  Αξηζκόο CAS : 9002-92-0 
  Πεξηερόκελν : < 25% β/β 
  Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ 1272/2008: 
    Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2 

Ζ302, Ζ315, H318 
  Αξηζκόο εγγξαθήο REACH : 01-2119968561-30 
  Αξηζκόο EINECS ή ELINCS : 500-002-6 
     
 Αδξαλήο νπζία 3 
  Κνηλή νλνκαζία : Γηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) πνιύ ηζρπξά αξσκαηηθόο                    

(<1% λαθζαιίλε) 
  Αξηζκόο CAS : 64742-94-5 
  Πεξηερόκελν : < 75% β/β 

  Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ 1272/2008: 
    Asp. Tox 1, Aquatic Chronic 3 

H304, H412, EUH066 
  Αξηζκόο εγγξαθήο REACH : 01-2119451097-39 
  Αξηζκόο EINECS ή ELINCS : 922-153-0 
     
 Αδξαλήο νπζία 4 
  Κνηλή νλνκαζία : Γηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθόο (<1% λαθζαιίλε) 
  Κσδηθόο αξηζκόο : 64742-94-5 
  Πεξηερόκελν : < 75% β/β 
  Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ 1272/2008: 
    Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic. 2, STOT SE 3 

H304, H411, EUH066, H336 
  Αξηζκόο εγγξαθήο REACH : 01-2119463583-34 
  Αξηζκόο EINECS ή ELINCS : 918-811-1 
     

4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ 

4.1.  Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

 

Γεληθά : Αθαηξέζηε ακέζσο όινλ ηνλ κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη απνξξίςηε ηνλ 
κε αζθάιεηα. ΣΖΛ. ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ: 210 7793777. 

 

Δπαθή κε ηα κάηηα : Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε ακέζσο κε 
άθζνλν λεξό θαη αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 
 

Δπαθή κε ην δέξκα : Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Ξεπιύλεηε ακέζσο κε 
λεξό θαη ζαπνύλη. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
  

Δηζπλνή : Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθηλήζεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό 
αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ δεζηό θαη ζε εξεκία. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα 
επηκείλνπλ, θαιέζηε ηαηξό. 
 

Καηάπνζε : Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό. Κξαηήζηε ηνλ 
παζόληα ζε εξεκία. Καιέζηε ακέζσο ηαηξό. 
 
 

4.2.  εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 
 Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ζπκπηώκαηα κέρξη ζήκεξα.  

 
4.3.  Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

 Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. πκπησκαηηθή ζεξαπεία θαη ππνζηεξηθηηθή αληηκεηώπηζε. ε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο πνζόηεηαο κεγαιύηεξεο από κία γνπιηά, ρνξεγήζηε ζεητθό λάηξην θαη θαξκαθεπηηθό άλζξαθα  



Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας / TARGA 5 EC 

 

ειίδα 4 από 10 
Nissan Chemical Industries, Ltd. 

 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1.  Ππξνζβεζηηθά κέζα 
 Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο : Νεξό, αθξόο, μεξά ρεκηθά ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 
 Μέζα ππξόζβεζεο πνπ δε ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 
ιόγνπο αζθαιείαο 
 

: Φεθαζκόο κεγάινπ όγθνπ λεξνύ. 

5.2.  Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνριώξην, θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ είλαη πηζαλά πξντόληα 

ζεξκηθήο απνζύλζεζεο. 
 

5.3.  πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
 ε πεξίπησζε θσηηάο θαη/ή έθξεμεο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο. Υξεζηκνπνηήζηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή 

ζπζθεπή θαη πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό. 
 
Απνκαθξύλεηε ην πξντόλ από ηηο θιεγόκελεο πεξηνρέο ή δξνζίδεηε ηνπο πεξηέθηεο κε λεξό γηα απνθπγή 
δεκηνπξγίαο πίεζεο ιόγσ ηεο ζεξκόηεηαο. 
 

6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

6.1.  Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 
 Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, παπνύηζηα, γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Απνθύγεηε επαθή 

κε ρπκέλν πιηθό ή κνιπζκέλεο επηθάλεηεο. Όηαλ ρεηξίδεζηε πιηθό πνπ έρεη δηαξξεύζεη κελ ηξώηε, πίλεηε ή 
θαπλίδεηε.  
 

6.2.  Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 
 Κξαηήζηε άζρεηα πξόζσπα, παηδηά θαη δώα καθξηά από ην κνιπζκέλε πεξηνρή. Δκπνδίζεηε ην πιηθό πνπ 

δηέξξεπζε λα πεξάζεη ζηηο απνρεηεύζεηο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. 
 

6.3.  Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 
 Πξνζεθηηθά ζθνππίζηε θαη ζπιιέμηε ην πιηθό πνπ έρεη δηαξξεύζεη ρξεζηκνπνηώληαο αδξαλέο απνξξνθεηηθό 

πιηθό (άκκνο, βεξκηθνπιίηεο ή πξηνλίδη) θαη ηνπνζεηήζηε ην ζε ζθξαγηζκέλν πεξηέθηε (βαξέιηα) γηα δηάζεζε. 
Αθαηξέζηε (κεγάιεο πνζόηεηεο) κε θνξηεγό κε ζσιήλα αλαξξόθεζεο (όρεκα εθθέλσζεο βόζξσλ). Με 
ζρεκαηίδεηε ζθόλε. Πιύλεηε ηε κνιπζκέλε επηθάλεηα κε λεξό πνπ πεξηέρεη απνξξππαληηθό. 
 

6.4.  Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 
 Γείηε ην ηκήκα 8 γηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Γείηε ην ηκήκα 13 γηα ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
 

7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

7.1.  Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 
 Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ην ρεηξηζκό θιεηζηώλ ζπζθεπαζηώλ / πεξηεθηώλ. Δμαζθαιίζεηε 

θαιό εμαεξηζκό ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (ρξήζε ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ εθόζνλ είλαη απαξαίηεην). 
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Πξνθπιάμηε ηνπο πεξηέθηεο από θπζηθή θζνξά. Φνξάηε 
θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη πξνζηαζία καηηώλ/πξνζώπνπ. Μελ ηξώηε, 
πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνύ απηνύ ηνπ πξνΨόληνο. Δκπνδίζεηε πιηθό πνπ έρεη ρπζεί λα 
πεξάζεη ζηηο απνρεηεύζεηο ή ζε πδάηηλεο ζπιινγέο. 
 

7.2.  πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρώλ αζπκβίβαζησλ 
 Φπιάμηε ην ζθξαγηζκέλν ζηελ αξρηθή ηνπ ζεκαζκέλε ζπζθεπαζία. Απνζεθεύζηε ην ζε κέξνο δξνζεξό θαη 

μεξό θαη πξνζηαηέςηε ην από απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην. Κξαηήζηε ην καθξηά από παηδηά. Κξαηήζηε ην 
καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

7.3.  Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 
 Υξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ κόλν σο θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. 

 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
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8.1.  Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
 Σηκέο νξίσλ έθζεζεο (DNEL, 

PNEC) 
: RCP-TWA 100 mg/m

3
 / 15 ppm 

(Γηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθόο) 
 . 

8.2.  Έιεγρνη έθζεζεο 
 Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Έιεγρνο έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο 
Πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο : πζθεπή κε θίιηξα (κάζθα εκίζεσο πξνζώπνπ, θίιηξα ηύπνπ Α) 
Πξνζηαζία ρεξηώλ : Γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά, γάληηα από θανπηζνύθ 
Πξνζηαζία καηηώλ : Γπαιηά αζθαιείαο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Πξνζηαζία δέξκαηνο θαη ζώκαηνο : Αδηαπέξαζηνο ξνπρηζκόο όπσο γάληηα, πνδηά ή κπόηεο από PVC 
   
Έιεγρνο έθζεζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

: Δκπνδίζεηε πιηθό πνπ έρεη ρπζεί λα πεξάζεη ζηηο απνρεηεύζεηο ή ζε 
πδάηηλεο ζπιινγέο. 

    

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

9.1.  ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 Δκθάληζε : Γηαπγέο, ειαηώδεο θαθέ πγξό 

Οζκή : Αξσκαηηθή 
pH : 4.9 (1% β/ν ελαηώξεκα) 
εκείν ηήμεο / εύξνο ηήμεο : Με εθαξκόζηκν αθνύ ην πξντόλ είλαη πγξό ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. 
εκείν βξαζκνύ / εύξνο βξαζκνύ : 175 - 292 

ν
C (δηαιύηεο Naphtha) 

εκείν αλάθιεμεο : 76 
ν
C (θιεηζηό) 

 Ρπζκόο εμάηκηζεο : 0.06 (n-butyl acetate = 1, δηαιύηεο Naphtha) 
 Αλαθιεμηκόηεηα : Γείηε ζεξκνθξαζία απηό-αλάθιεμεο 
 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο : Γελ είλαη εθξεθηηθό 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο : Γελ είλαη νμεηδσηηθό 
Σάζε αηκώλ : 0.09 kPa (0.68 mm Hg) ζηνπο 20 

ν
C (δηαιύηεο Naphtha) 

ρεηηθή ππθλόηεηα : 0.96 g/ml ζηνπο 20 
ν
C 

Γηαιπηόηεηα : Με δηαζέζηκν 
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό : Με δηαζέζηκν 
πληειεζηήο θαηαλνκήο (n-
νθηαλόιε / λεξό) 

: Log Pow 4.61 ζηνπο 23 
ν
C (n-νθηαλόιε / λεξό) (quizalofop-P-ethyl) 

Ιμώδεο : 3.65 mm2 s-1 ζηνπο 40 
ν
C (H304) 

Ππθλόηεηα αηκώλ : >1 (Γηαιύηεο Naphtha) 
Θεξκνθξαζία απηό-αλάθιεμεο : 415 

ν
C 

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο : Με δηαζέζηκν 
    

9.2.  Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 Κακία άιιε πιεξνθνξία δελ είλαη δηαζέζηκε. 

 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1.  Γξαζηηθόηεηα 
 Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε ηζρπξέο βάζεηο, νμέα ή ηζρπξά νμεηδσηηθά κέζα όπσο ρισξηθά, ληηξηθά θαη 

ππεξνμείδηα. 
 

10.2.  Υεκηθή ηαζεξόηεηα 
 ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

 
10.3.  Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

 Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο δε ζα ζπκβνύλ. 
 

10.4.  πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 
 Απνθύγεηε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνζηαηέςηε από ην θώο ηνπ ειίνπ, ειεύζεξεο θιόγεο, πεγέο ζεξκόηεηαο 

θαη πγξαζία. 
 

10.5.  Με ζπκβαηά πιηθά 
 Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε ηζρπξέο βάζεηο, νμέα ή ηζρπξά νμεηδσηηθά κέζα όπσο ρισξηθά, ληηξηθά θαη 
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ππεξνμείδηα. 
 

10.6.  Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 
 Καλέλα επηθίλδπλν πξντόλ απνζύλζεζεο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο. Πξντόληα 

ζεξκηθήο απνζύλζεζεο πεξηιακβάλνπλ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη αινγνλνκέλεο  
ελώζεηο. 
 

11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

11.1.  Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
Πξντόλ 

 Ομεία δηα ζηόκαηνο ηνμηθόηεηα : LD50 (επίκπο) >2000 mg/kg 
Ομεία δηα δέξκαηνο ηνμηθόηεηα : LD50 (επίκπο) >2000 mg/kg 
Ομεία από αλαπλνήο ηνμηθόηεηα : LC50 (επίκπο) 2.91 mg/L (4h) 
Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ : (θνπλέιη) Δξεζηζηηθό  
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο : (θνπλέιη) Δξεζηζηηθό 
Δπαηζζεηνπνίεζε : (ηλδηθά ρνηξίδηα) Μέηξηα επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο  

    
Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 

 Σνμηθνθηλεηηθή, κεηαβνιηζκόο, 
θαη θαηαλνκή 

: Απνξξνθάηαη ηαρέσο θαη κεηαβνιίδεηαη έληνλα. Χο 70% ηνπ 
ξαδηελεξγνύ πιηθνύ απνβάιιεηαη κε ηα νύξα θαη ηα θόπξαλα εληόο 48 
σξώλ. Πνιύ ρακειό δπλακηθό γηα ζπζζώξεπζε. 

 Βξαρεία δηα ζηόκαηνο ηνμηθόηεηα 
(90 εκέξεο) 

: NOAEL (επίκπο) 7.7 mg/kg/εκέξα 

 Βξαρεία δηα ζηόκαηνο ηνμηθόηεηα 
(1 έηνο) 

: NOAEL (ζθύινο) 13.4 mg/kg/εκέξα 

 Βξαρεία δηα δέξκαηνο ηνμηθόηεηα 
(21 εκέξεο) 

: NOEL (επίκπο)  2000 mg/kg 
 

 Υξόληα / Καξθηλνγέλεζε (1.5 έηνο, 
πνληίθηα) 

: NOAEL (ηνμηθόηεηα) 1.55 mg/kg/εκέξα 
NΟΔL (όγθνο)  Γελ είλαη θαξθηλνγόλν 

 Υξόληα / Καξθηλνγέλεζε (2 έηε, 
επίκπο) 

: NOAEL (ηνμηθόηεηα) 0.9 mg/kg/εκέξα 
NΟΔL (όγθνο)  Γελ είλαη θαξθηλνγόλν 

 Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή 
(επίκπο) 

: NOEL (ηνμηθόηεηα) 25 mg/kg δηαηηνινγίνπ 
NΟΔL (αλαπαξαγσγή) Κακία επίδξαζε ζηελ αλαπαξαγσγή 

 Σνμηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε 
(επίκπο) 

: NOEL (ηνμηθόηεηα) 30 mg/kg/εκέξα 
NΟΔL (αλάπηπμε) 100 mg/kg/εκέξα Γελ πξνθαιεί ηεξαηνγέλεζε 

 Σνμηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε 
(θνπλέιη) 

: NOEL (ηνμηθόηεηα) 30 mg/kg/εκέξα 
NΟΔL (αλάπηπμε) 60 mg/kg/εκέξα Γελ πξνθαιεί ηεξαηνγέλεζε 

 Μεηαιιαμηνγέλεζε : Γελ είλαη κεηαιιαμηνγόλν (αξλεηηθό ζε in vivo & in vitro κειέηεο). 
    

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

12.1.  Οηθνηνμηθόηεηα 

Πξντόλ 
 Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα : LC50 (96 ώξεο, Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) 4.2 mg/L 

Σνμηθόηεηα ζηε Γάθληα : EC50 (48 ώξεο, Daphnia magna) 6.87 mg/L 
Σνμηθόηεηα ζηα άιγε : EC50 (72 ώξεο, S. capricornutum) 0.45 mg/L  
Σνμηθόηεηα ζηηο κέιηζζεο : LD50 (ζηόκα/επαθή, 48 ώξεο, Apis mellifera) >100 κg/κέιηζζα 
Σνμηθόηεηα ζηνπο 
γαηνζθώιεθεο 

: 14-εκέξεο LC50 (Eisenia foetida) 746 mg/kg εδάθνπο  

    
Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 

 Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα : LC50 (96 ώξεο, Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) 0.388 mg/L 
   NOEC (21 εκέξεο, Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) 0.044 mg/L 
 Σνμηθόηεηα ζηε Γάθληα : EC50 (48 ώξεο, Daphnia magna) 0.29 mg/L 
 Σνμηθόηεηα ζηα άιγε : EC50 (5 εκέξεο, S. capricornutum) 0.021 mg/L 
 Σνμηθόηεηα ζε πδξόβηα 

θπηά 
: EC50 (7 εκέξεο, Lemna gibba G3) 0.0828 mg/L 

 Σνμηθόηεηα ζηνπο 
γαηνζθώιεθεο 

: LC50 (Eisenia foetida) >1,000 mg/kg εδάθνπο 

 Σνμηθόηεηα ζηα πηελά : LD50 (Οξηύθη) >2,000 mg/kg 
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   LD50 (Πάπηα) >2,000 mg/kg  
   LC50 (5 εκέξεο, Οξηύθη) >5,000 ppm δηαηηνινγίνπ 
   LC50 (5 εκέξεο, Πάπηα) >5,000 ppm δηαηηνινγίνπ 
   NOEL (αλαπαξαγσγή) 500 ppm δηαηηνινγίνπ 
 Μηθξννξγαληζκνί ηνπ 

εδάθνπο 
: Κακία επίδξαζε ζηε ληηξνπνίεζε θαη αλαπλνή 

 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ : Κακία δπζκελήο επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνύο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
     

12.2.  Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 
Πξντόλ 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ 
 

Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 
 Σν Quizalofop-P-ethyl είλαη ζηαζεξό ζηελ πδξόιπζε, αιιά επθόισο δηαζπάηαη ζε εδάθε θαη ζε ζπζηήκαηα 

λεξνύ/ηδήκαηνο. 
 Τδξόιπζε (20

o
C) : DT50: >365 εκέξεο (pH 4) 

 112 εκέξεο (pH 7) 
 <1 εκέξα (pH 9) 

Τδαηηθή θσηόιπζε (25
o
C) : DT50: 38.3 εκέξεο (pH 5, ηνμνεηδήο ιάκπα xenon) 

 Γηάζπαζε ζην έδαθνο (20
o
C) : DT50: < 2 εκέξεο 

 Γηάζπαζε ζε λεξό/ίδεκα (20
o
C) : DT50: < 2 εκέξεο 

 Δπθνιία βηνδηάζπαζεο : Λίγν βηνδηαζπώκελν 
    

12.3.  Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Πξντόλ 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ 
 

Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 
 Σν δπλακηθό ηεο νπζίαο λα ζπζζσξεπηεί ζηα βησηά θαη λα πεξάζεη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ζεσξείηαη ρακειό 

βάζε ηεο BCF θαη ηεο ηαρείαο δηάζπαζεο ηεο νπζίαο. 
 

  πληειεζηεο θαηαλνκήο (n-νθηαλόιε/λεξό) Log Pow : 4.61 ζηνπο 23
ν
C 

  Βηνζπγθέληξσζε (Γαιαδόζπιαρλν ιεζηί) BCF (28 εκέξεο) : 380 x (πιήξεο ςάξη) 
        Απνβνιή (14 εκέξεο) : < 1% παξέκεηλε ζε όιν ην ςάξη 

12.4.  Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Πξντόλ 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ 
 

Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 
 Σν quizalofop-P-ethyl επθόισο δηαζπάηαη ζε quizalofop-P νμύ ζην πεξηβάιινλ. Σν quizalofop-P νμύ είλαη 

ιηγόηεξν ηνμηθό από ην αξρηθό quizalofop-P-etlyl.. Σν quizalofop-P πεξαηηέξσ δηαζπάηαη ζην πεξηβάιινλ. 
  

Δπηθαλεηαθή ηάζε (quizalofop-P-ethyl): Με εθαξκόζηκν ιόγσ δηαιπηόηεηαο ζην λεξό (ιηγόηεξν από 1 mg/l) 
Πξνζξόθεζε/εθξόθεζε (quizalofop-P): ΚF

ads
oc: 214-1791 (κεηαβνιίηεο νμύ: ρακειή-κέζε θηλεηηθόηεηα) 

  
12.5.  Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο ABT θαη αΑ αΒ 
Πξντόλ 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ, αιιά ζεσξείηαη σο κε ABT ή αΑ αΒ κε βάζε ηα 
δεδνκέλα από ηε δξαζηηθή νπζία. 
 

Quizalofop-P-ethyl δξαζηηθή νπζία 
 Με βάζε ηηο ηηκέο DT50 ζην έδαθνο θαη BCF ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, δε ραξαθηεξίδεηαη νύηε σο  ABT νύηε σο  

αΑ αΒ 
12.6.  Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

 Έξεπλεο δείρλνπλ κε ζεκαληηθή απώιεηα ηνπ αξρηθνύ quizalofop-P-ethyl ζηνλ αέξα από ηα εδάθε ή ηηο θπηηθέο 
επηθάλεηεο κεηά από εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο 
 Φσηνρεκηθή νμεηδσηηθή δηάζπαζε ζηνλ αέξα: DT50: 4.5 ώξεο 

  

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

13.1.  Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
 Με κνιύλεηε λεξά, ηξόθηκα, δσνηξνθέο ή ζπόξνπο θαηά ηε δηάζεζε απνβιήησλ. Γηάζεζε ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο (P501). 
 

 ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΟ   
  Απνξξίκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο πνπ δε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή 

ρεκηθά λα επεμεξγαζηνύλ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε ρώξν εγθεθξηκέλν γηα ηε δηάζεζε 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ή λα θανύλ ζε θιίβαλν ζύκθσλα κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
 

 ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΔΚΣΗ 
  Αδεηάζηε εληειώο ηνλ πεξηέθηε αλαθηλώληαο θαη θηππώληαο ηηο πιεπξέο θαη ηνλ πάην γηα ηελ 

απνκάθξπλζε πξνζθνιιεκέλσλ ζσκαηηδίσλ. Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο. Κάλεηε ηξηπιό 
μέπιπκα ζηνλ πεξηέθηε θαη ελ ζπλερεία ηξππήζηε θαη δηαζέζηε ηνλ κε θαύζε ζύκθσλα κε όινπο ηνπο 
ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
 

14. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

14.1.  Αξηζκόο ΟΗΔ (UN) 
 3082 

14.2.  Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 
 Πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλε νπζία, πγξό Δ.Α.Ο. (quizalofop-P-ethyl, δηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά 

αξσκαηηθό δηάιπκα) 

14.3.  Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 
 Σάμε 9 

14.4.  Οκάδα ζπζθεπαζίαο 
 Οκάδα ζπζθεπαζίαο ΗΗΗ 

14.5.  Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 
 ήκαλζε ζαιάζζηνπ ξππαληή: Θαιάζζηνο Ρππαληήο 

14.6.  Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε 
 Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο δηαζέζηκεο. 

14.7.  Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 
 Γελ πξννξίδεηαη γηα ρύδελ κεηαθνξά 

14.8.  πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
 IMDG 
 Αξηζκόο UN : 3082 
 Σάμε : 9 
 Οκάδα ζπζθεπαζίαο : ΗΗΗ 
 ήκαλζε θηλδύλνπ : F-A, S-F 
 ήκαλζε Θαιάζζηνπ Ρππαληή : Θαιάζζηνο Ρππαληήο 
 Ίδην Όλνκα απνζηνιήο εκπνξεύκαηνο : Πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλε νπζία, Τγξό Δ.Α.Ο. (quizalofop-P-

ethyl, δηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθό 
δηάιπκα) 

    
 ICAO/IATA   
 Αξηζκόο UN : 3082 
 Σάμε : 9 
 Οκάδα ζπζθεπαζίαο : ΗΗΗ 
 Ίδην Όλνκα απνζηνιήο εκπνξεύκαηνο : Πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλε νπζία, Τγξό Δ.Α.Ο. (quizalofop-P-

ethyl, δηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθό 
δηάιπκα) 

    
 ADR/RID   
 Αξηζκόο UN : 3082 
 Σάμε : 9 
 Οκάδα ζπζθεπαζίαο : ΗΗΗ 
 Ίδην Όλνκα απνζηνιήο εκπνξεύκαηνο : Πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλε νπζία, Τγξό Δ.Α.Ο. (quizalofop-P-

ethyl, δηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθό 
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δηάιπκα) 
    
 ADN/ADNR   
 Αξηζκόο UN : 3082 
 Σάμε : 9 
 Οκάδα ζπζθεπαζίαο : ΗΗΗ 
 Ίδην Όλνκα απνζηνιήο εκπνξεύκαηνο : Πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλε νπζία, Τγξό Δ.Α.Ο. (quizalofop-P-

ethyl, δηαιύηεο naphtha (πεηξειατθόο) ηζρπξά αξσκαηηθό 
δηάιπκα) 

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 
 ΔΔ 

Σν πξντόλ θαιύπηεηαη από ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη Καλνληζκνύο γηα ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 
εθόζνλ είλαη θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. 
 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
Σαμηλόκεζε ΠΟΤ: ΗΗΗ (Διαθξά επηθίλδπλν) 

15.2.  Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
 Ζ αμηνιόγεζε ηεο ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην πξντόλ απηό αθόκε. 

 

16. ΆΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

16.1 Σαμηλόκεζε θαη δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαμηλόκεζε κηγκάησλ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1272/2008 (CLP) 

 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1272/2008 
(CLP) 

Γηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο 

Acute Tox. Καηεγνξία 4, H332 Με βάζε ηα δεδνκέλα δνθηκήο 

Eye Dam. Καηεγνξία 1, H318 Με βάζε ηα δεδνκέλα δνθηκήο 

Skin Sens. Καηεγνξία 1, H317 Με βάζε ηα δεδνκέλα δνθηκήο 

Asp. Tox. Καηεγνξία 1, H304 Με βάζε ηηο Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Aquatic Acute Καηεγνξία 1, H400 Με βάζε ηα δεδνκέλα δνθηκήο 

Aquatic Chronic Καηεγνξία 2, H410 Με βάζε ηα δεδνκέλα δνθηκήο 
 

16.2 Σν θείκελν ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο, πξνθύιαμεο, ησλ θξάζεσλ θηλδύλνπ θαη 
αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα 2 θαη 3: 

  
 Γειώζεηο θηλδύλνπ: Ζ302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
  H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
  H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
  H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
  H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
  H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
  H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
  H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
  H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
  H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
  H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
  EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
  EUH401 Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο  
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Γειώζεηο 
πξνθύιαμεο: 

 
 
 
P102: 

 
 
 
Μαθξηά από παηδηά. 

  P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
  P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην πξντόλ. 
  P273: Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 
  P391: Μαδέςηε ηελ ρπκέλε πνζόηεηα. 
  P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 
 
SP1: Με ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε  δώλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ από 
ηα επηθαλεηαθά ύδαηα. 
SPe8 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηόρνπο λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δώλε πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ από κε 
γεσξγηθή γε όηαλ ε δόζε εθαξκνγήο γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο είλαη ≥ 400 θ.εθ /ζηξέκκα θαη 5 κέηξσλ από κε 
γεσξγηθή γε όηαλ ε δόζε εθαξκνγήο γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο είλαη < 400 θ.εθ. /ζηξέκκα. 
  
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξώλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο είλαη νξζέο κε βάζε ηνλ Καλνληζκό ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1907/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλνληζκό 453/2010.  
Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πηζηεύεηαη όηη είλαη αθξηβείο θαη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο 
πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα. Χζηόζν ε Nissan Chemical Industries, Ltd. δελ παξέρεη θακία εγγύεζε εκπνξεπζηκόηεηαο 
θαζώο θαη θακία άιιε εγγύεζε ξεηή ή ζησπειή ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε 
πνπ πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηνπ. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο έξεπλεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 
θαηαιιειόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο. 
 


