ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Έθδνζε: 3.0

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006
Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 30/6/2017
Ζκ. Δθηύπσζεο: 30/6/2017

ΠΡΟΪΟΝ:

NORDOX 75 WG

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

NORDOX 75 WG
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο

6812/03-10-2000

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο:
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Μπθεηνθηόλν.
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: *
Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ
Δηαηξεία:
Γηεύζπλζε επαθήο:
ΣΘ 48
ΒΗΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
570 22 ΗΝΓΟ
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: +30210-7793777.

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο *
Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]
Aquatic acute1
H400
Aquatic Chronic1 H411
EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο ρξήζεο.
Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:
Γηα ην πιήξεο θείκελν θάζε ηαμηλόκεζεο θηλδύλνπ θαη ησλ δειώζεσλ θηλδύλνπ, βιέπε θεθάιαην 16.
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο *
Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ:

GHS09
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε:
ΠΡΟΟΥΖ
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Γειώζεηο θηλδύλνπ:
Ζ400/H411 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Γειώζεηο πξνθύιαμεο:
P102
Μαθξηά από παηδηά.
P405
Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν.
P270
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ.
P264
Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό.
P301+312
Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή
έλα γηαηξό, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία.
P273
Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.
P391
Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα.
πκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο:
EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο ρξήζεο.
SP1: Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
“Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο”.
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Ζ νπζία δελ ηαμηλνκείηαη σο αΑαΒ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ.
1907/2006.

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2. Μείγκαηα
Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:
Υεκηθή
Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί
νλνκαζία

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

πγθέληξωζε
[%]

CAS 1317-39-1
Acute Tox. 4, H302
Αξηζ. ΔΚ 215-270-7
Copper (I) Oxide

Aquatic Acute 1, H400
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI
029-002-00-X

~ 86.2%

Aquatic Chronic 1, H410

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Ζ-δειώζεσλ 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:
Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777
4.1.2. ε πεξίπηωζε
Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα.
εηζπλνήο:
Υνξεγήζηε ηερλεηή αλαπλνή αλ ν αζζελήο δελ αλαπλέεη.
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
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Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
Κξαηήζηε ηα βιέθαξα αλνηθηά θαη πιύλεηε ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό γηα
ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Υνξεγήζηε γάια ή λεξό (γηα αξαίσζε) θαη επηθνηλσλήζηε κε ην Κέληξν
Γειεηεξηάζεσλ γηα ιήςε νδεγηώλ θαη πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:
πκπηώκαηα: Σα ζπκπηώκαηα πξνζνκνηάδνπλ απηά ηεο γξίπεο θαη πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, ξίγε,
λαπηία, θεθαιαιγία, θόπσζε, κπαιγίεο θαη πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο. Δπίζεο, ζπρλά
αλαθέξεηαη κηα γιπθηά ή κεηαιιηθή γεύζε ζην ζηόκα, πνπ αιινηώλεη ηελ γεύζε ησλ
ηξνθώλ θαη ησλ ηζηγάξσλ ζε ζπλδπαζκό κε μεξό ή εξεζηζκέλν ιαηκό πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε βξαρλάδα.
Κίλδπλνη:
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη "κεηαιιηθό ππξεηό" κεηά από εηζπλνή ζθόλεο όπσο
πξνθαινύλ θαη άιιεο ζθόλεο κεηάιισλ.
4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο:
Μεηαρείξηζε:
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
Αγωγή:
Πεληθηιιακίλε.

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα:
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξή ζθόλε ή ςεθαζκόο λεξνύ.
Καηαπνιεκήζηε κεγαιύηεξεο ππξθαγηέο κε ςεθαζκό λεξνύ ή κε αθξό αλζεθηηθό ζε αιθνόιε.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:
Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ηνμηθά ππνπξντόληα πνπ πξνθαινύληαη από θσηηά.
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:
Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:
Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη ξνπρηζκόο ρεκηθήο πξνζηαζίαο.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
Σα κείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ Copper (I) Oxide ζεσξνύληαη κε εύθιεθηα. Πεξηνξίζηε ηελ ρξήζε λεξνύ
ιόγσ ηνμηθόηεηαο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο ή ύδαηα. Σα ππνιείκκαηα από ηελ ππξθαγηά θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα
απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο.

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:
Υξεζηκνπνηήζηε κάζθα ζθόλεο θαη πξνζηαζία καηηώλ.
Μελ θαπλίδεηε.
Μελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε θαη λα απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα.
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ.
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6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Σν πξντόλ πξέπεη λα ζπιιέγεηαη γηα αλαθύθισζε ή λα δηαηίζεληαη ζε κέξνο πνπ ν ραιθόο είηε κπνξεί λα
γίλεη αλεθηόο είηε είλαη απαξαίηεηνο. Ζ αλάθηεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν.
6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκό, έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα
δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 8 θαη 13.

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:
Καηά ηνλ ρεηξηζκό κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε.
Μελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε.
Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα.
Λακβάλεηε πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ησλ ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ:
Να δηαηεξείηαη ρσξηζηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο.
Να δηαηεξείηαη ζε μεξό θαη θαηά πξνηίκεζε δξνζεξό κέξνο.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:
Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, κπθεηνθηόλν.

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ:
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο:
TLV
Οπζία
Αξηζ. CAS
(8h)
3
mg/m
Copper (I) Oxide
1317-39-1
1

PEL
(8h)
3
mg/m
1

TLV Threshold limit value (οριακή τιμή κατωυλιού)
PEL Permissible exposure limit (επιτρεπτή τιμή έκθεσης)

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο:
8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη:
Λάβεηε πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ησλ ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ.
8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:
Αλαπλεπζηηθή
Μάζθα κε θίιηξν ζθόλεο.
πξνζηαζία:
Πξνζηαζία ρεξηώλ:
Πξνζηαηεπηηθά γάληηα από θανπηζνύθ.
Πξνζηαζία καηηώλ:
Γπαιηά αζθαιείαο.
Πξνζηαζία ζώκαηνο:
Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία.
8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο:
Βιέπε θεθάιαην 6.
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9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Μνξθή:
ηεξεό θνθθώδεο
Υξώκα:
Κόθθηλν-θαθέ
Οζκή:
Κακία
Σηκή pH:
7.0 – 8.5 (1% δηάιπκα)
εκείν δέζεωο:
Απνηθνδνκείηαη ζηνπο 1800˚C (δξαζηηθή νπζία)
εκείν ηήμεωο:
1235 °C (δξαζηηθή νπζία)
εκείν αλάθιεμεο:
Με εθαξκόζηκν
Απηαλάθιεμε:
Με εθαξκόζηκν
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Γελ είλαη εθξεθηηθό
Σάζε αηκώλ:
Με εθαξκόζηκν
Ππθλόηεηα:
1.62 kg/l
1.57 kg/l (ρύδελ)
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό:
Αδηάιπην
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

10.

ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
ηαζεξό ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:
Απμεκέλε πγξαζία.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:
Ηζρπξά αιθαιηθά θαη όμηλα πξντόληα ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη.
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:
Γελ ππάξρνπλ γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο.

11.

Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Μείγμα Copper (I) Oxide
Οδόο έθζεζεο
Παξάκεηξνο
Σηκή
Από ζηόκαηνο
LD50
3165 mg/kg/b.w.
Γέξκα
LD50
> 2000 mg/kg
Δηζπλνή
LC50
> 4.84 mg/l

Δίδνο
Αξνπξαίνη
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Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
Γελ παξαηεξήζεθε εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ζε πεηξακαηόδσα (θνπλέιηα).
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:
Μέηξηνο εξεζηζκόο (ρσξίο πιύζηκν) θαη κε εξεζηζκόο (κε πιύζηκν).
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο:
Δηζπλνή: Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ έδεημε κηθξή / θαζόινπ ηνμηθόηεηα κεηά από ρνξήγεζε ζε πεηξακαηόδσα
κέζσ άιισλ νδώλ. Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ θαη ηελ
ρακειή δηαιπηόηεηα ζην λεξό ππνδεηθλύνπλ ρακειό δπλακηθό έθζεζεο κε εηζπλνή.
Γέξκα: Με επαηζζεηνπνηεηηθό.
Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:
Αξλεηηθά απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ ζε in vitro δνθηκή αλάζηξνθεο κεηάιιαμεο ζε βαθηεξηαθό θύηηαξν
κε ζεηηθό ραιθό. Αξλεηηθά απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ θαη ζε in vivo δνθηκή απξνγξακκάηηζηεο ζύλζεζεο
DNA θαη ζε δνθηκή κηθξνππξήλσλ ζε πνληίθηα κε ζεηηθό ραιθό.
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:
Ζ ηηκή NOAEL γηα ηνμηθόηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ πεληαέλπδξνπ ζεηηθνύ ραιθνύ ζε αξνπξαίνπο είλαη
κεγαιύηεξε από 1500 ppm ζε ηξνθή.
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνμηθόηεηα:
Ο ραιθόο είλαη βαζηθό ζηνηρείν θαη σο εθ ηνύηνπ, ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζην ζώκα ξπζκίδεηαη απζηεξά θαη
απνηειεζκαηηθά από νκνηνζηαηηθνύο κεραληζκνύο.
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ ηαμηλνκείηαη βάζεη ηεο νμείαο ηνμηθόηεηαο από ζηόκαηνο, κε εηζπλνή ή επαθή
κε δέξκα.
Σν νμείδην ηνπ ραιθνύ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα ζηόρνπο
ύζηεξα από εθάπαμ έθζεζε (STOT SE).

12.

Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

12.1. Σνμηθόηεηα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ:
RAC (βξαρππξόζεζκν) = 9.5 κg δηαιπκέλνο Cu/L
Οη επηδξάζεηο ηνπ ραιθνύ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ειέγρνληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ
ππνδνρήο ηα νπνία κεηώλνπλ ηελ ηνμηθόηεηα κέζσ θπζηθώλ κεραληζκώλ ζπκπινθνπνίεζεο.
Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ρξόληαο ηνμηθόηεηαο ζε ζαιάζζηα ύδαηα θαη πξνβιεπόκελεο ζπγθέληξσζεο
ρσξίο επηπηώζεηο (PNEC):
Ζ ρξόληα ηνμηθόηεηα ηόλησλ ραιθνύ από δηαιπηέο ελώζεηο ραιθνύ εθηηκήζεθε κε ρξήζε ηηκώλ 51
NOEC/EC10 από 24 είδε πνπ εθπξνζσπνύλ δηαθνξεηηθά ηξνθηθά επίπεδα (ςάξηα, αζπόλδπια θαη άιγε).
Οη εμεηδηθεπκέλεο αλά είδνο ηηκέο NOEC ππνινγίζηεθαλ κεηά από αληηζηνίρεζε ζε δηαιπκέλν νξγαληθό
άλζξαθα (DOC) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηηκώλ SSDs θαη HC5. Ζ αληηζηνίρεζε ηεο
ηηκήο γηα έλα ηππηθό DOC γηα ηα παξάθηηα ύδαηα ζε 2 mg/l είρε σο απνηέιεζκα ηηκή HC5 ίζε κε 5.2 κg
δηαιπκέλν Cu/L. Με ζπληειεζηή αμηνιόγεζεο 1, νξίζηεθε πξνεπηιεγκέλε ηηκή PNEC ίζε κε 5.2 κg
δηαιπκέλνπ Cu/L γηα ρξόληα ηνμηθόηεηα ζαιάζζησλ πδάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ νη ηνπηθνί
θίλδπλνη.
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12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:
Σα θξηηήξηα βηνζπζζώξεπζεο δελ εθαξκόδνληαη ζε βαζηθά κέηαιια.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:
Σα ηόληα ραιθνύ ελώλνληαη ηζρπξά κε ην έδαθνο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θαηαλνκήο λεξνύ-εδάθνπο
(Kp) είλαη 2120 L/kg.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Γελ είλαη έκκνλν, βηνζπζζσξεύζηκν ή ηνμηθό (ΑΒΣ), νύηε πνιύ έκκνλν, άθξσο βηνζπζζσξεύζηκν
(αΑαΒ) κείγκα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

13.

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:
Πξνϊόλ:
Σν πξντόλ πξέπεη λα ζπιιέγεηαη γηα αλαθύθισζε ή λα δηαηίζεληαη ζε κέξνο πνπ ν
ραιθόο είηε κπνξεί λα γίλεη αλεθηόο είηε είλαη απαξαίηεηνο.
Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ύδαηα πξέπεη λα απνθεύγεηαη.
Τπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο επηθίλδπλα
απόβιεηα, κε ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ.
Μνιπζκέλε
Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη
ζπζθεπαζία:
λα απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα.

14.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά

Δπίγεηα κεηαθνξά:
ADR
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
RID
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:

3077
UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper (I) oxide), 9, PG III, E
9
III

ΝΑΗ

3077
UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper (I) oxide), 9, PG III
9
III
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Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
Θαιάζζηα κεηαθνξά:
IMDG
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
Αεξνπνξηθή κεηαθνξά:
IATA/ICAO
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

15.

ΝΑΗ

3077
UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper (I) oxide), 9, PG III
9
III

ΝΑΗ (Θαιάζζηνο ξππαληήο)

3077
UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper (I) oxide), 9, PG III
9
III

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:

NAI

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε:

F-A, S-F

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: 6812. (Καλ.
(ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009).
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:
Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.

16.

Άιιεο πιεξνθνξίεο

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ
εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3:
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Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Acute Tox.
Ομεία Σνμηθόηεηα
Aquatic Acute
Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
Aquatic Chronic
Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ

Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Ζ302
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
Ζ400
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
Ζ410
Πνιύ ηνμηθό 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.
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