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

ROUNDUP GOLD 36 SL
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο

7928/24-09-2009

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο:
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Εηδαληνθηόλν.
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]
Eye Irr.2
H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
Aquatic Acute 1
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
Aquatic Chronic2

Ζ410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, καθξνρξόληεο επηπηώζεηο
H411: Tνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο ρξήζεο.
Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:
Γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο θάζε ηαμηλόκεζεο θηλδύλνπ θαη ησλ δειώζεσλ θηλδύλνπ, βιέπε θεθάιαην 16.
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο
Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

GHS07,

GHS09

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΖ
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:
H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
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H411: Tνμηθό 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
Ρ264: Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ηνλ ςεθαζκό
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα
P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα
μεπιέλεηε.
P337 + P313: Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
πκπιεξσκαηηθέο 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”.
“Φνξάηε θαηάιιειεο κπόηεο”
“Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο κπόηεο εθόζνλ εηζέιζνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό”.
SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε θπηά κε ζηόρνπο λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δώλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ.
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Γελ είλαη έκκνλν, βηνζπζζσξεύζηκν ή ηνμηθό (ΑΒΣ), νύηε πνιύ έκκνλν, άθξσο βηνζπζζσξεύζηκν
(αΑαΒ) κείγκα.

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά *
3.2. Μείγκαηα *
Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε:
Υεκηθή νλνκαζία
Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί

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

πγθέληξωζε
[%]

CAS 70901-12-1
Glyphosate,
potassium salt

Αξηζ. ΔΚ 933-437-9

CAS 71486-88-9
Etheramine
ethoxylate

Aquatic Chronic 2, H411

35.5%

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Irr. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H410

6%

--

58.5%

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI
015-184-00-8

Αξηζ. ΔΚ -Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI -CAS --

Νεξό θαη
δεπηεξεύνληα
έθδνρα

Αξηζ. ΔΚ -Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI --
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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:
Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8).
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777
4.1.2. ε πεξίπηωζε
εηζπλνήο:
Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή από ην ζεκείν έθζεζεο ζε θαζαξό/θξέζθν αέξα.
4.1.3. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ην δέξκα:
Πιύλεηε ην επεξεαζκέλν δέξκα κε άθζνλν λεξό. πλερίζηε γηα
ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Αθαηξέζηε όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα, ξνιόγηα,
θνζκήκαηα. Πιύλεηε ηα ξνύρα θαη θαζαξίζηε ηα ππνδήκαηα πξηλ ηελ
επαλαιεπηηθή ρξήζε ηνπο. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, αλαδεηήζηε
ηαηξηθή ζπκβνπιή.
4.1.4. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ηα κάηηα:

Ξεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό. πλερίζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά.
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ θνξάηε θαη είλαη εύθνιν λα ηνπο
αθαηξέζεηε. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, αλαδεηήζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή.

4.1.5. ε πεξίπηωζε
θαηάπνζεο:

Υνξεγήζηε ακέζσο λεξό. ΜΖΝ πξνθαιείηε έκεην εθηόο εάλ ζαο ην
ππνδείμεη ηαηξηθό πξνζσπηθό. Αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα εάλ
επηκέλνπλ ηα ζπκπηώκαηα.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:
πκπηώκαηα: Γελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηώζεηο, εθόζνλ ηεξνύληαη νη
πξνηεηλόκελεο νδεγίεο ρξήζεο. Δπαθή κε ηα κάηηα, βξαρπρξόληα: Πξνθαιεί ζνβαξό
εξεζηζκό ζηα κάηηα.
Κίλδπλνη:
Απηό ην ζθεύαζκα δελ απνηειεί αλαζηνιέα ρνιηλεζηεξάζεο.
4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο:
Μεηαρείξηζε:
Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Αγωγή:
Γελ ελδείθλπηαη ζεξαπεία κε αηξνπίλε θαη νμίκε.
Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην.

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα:
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:
Νεξό, αθξόο, μεξή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: *
Γελ αλαθιέγεηαη.
Διαρηζηνπνηήζηε ηε ρξήζε λεξνύ γηα λα απνηξέςεηε πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε.
ρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο, βιέπε θεθάιαην 6.
Δπηθίλδπλα πξντόληα αλάθιεμεο: Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ θσζθόξνπ (PxOy), νμείδηα
ηνπ αδώηνπ (NΟx).
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:
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Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:
Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.
Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί ελδειερώο από ππνιείκκαηα κεηά ηε ρξήζε.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο ή πδάησλ. 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:
Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8).
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
Πεξηνξίζηε ηελ εμάπισζε. Κξαηήζηε καθξηά από απνρεηεύζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθόξα
θαλάιηα. Δηδνπνηείζηε ηηο αξρέο.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Γηα λα απνξξνθεζεί ρξεζηκνπνηήζηε ρώκα, άκκν ή απνξξνθεηηθά πιηθά.
Απνκαθξύλεηε ην έδαθνο πνπ έρεη κνιπλζεί ζε κεγάιν βάζνο.
πιιέμηε ην ρώκα θαη ηα άιια πιηθά ζε δνρεία πξνο δηάζεζε. Βιέπε θεθάιαην 7 γηα ηύπνπο δνρείσλ.
Διαρηζηνπνηήζηε ηελ ρξήζε λεξνύ γηα λα απνηξέςεηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ξεπιύλεηε ηα ππνιείκκαηα κε ειάρηζηε πνζόηεηα λεξνύ.
Ζ δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 13.
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
Πξέπεη λα ηεξείηαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή.
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:
Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά.
Φπιάζζεηαη καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο.
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε.
Πιύλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα κεηά ηνλ ρεηξηζκό ή ηελ επαθή.
Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηνλ εμνπιηζκό κεηά ηε ρξήζε.
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ θαη πξνζώπνπ.
Φνξάηε θαηάιιειεο κπόηεο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειεο
κπόηεο εθόζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό.
Απνθύγεηε ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ
αζθαιείαο.
Αθνινπζείζηε ηηο αλαγξαθόκελεο ππνδείμεηο αθόκε θαη αθνύ ν πεξηέθηεο έρεη αδεηάζεη.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ:
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Διάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -15˚C
Μέγηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50˚C
πκβαηά πιηθά απνζήθεπζεο: αλνμείδσην αηζάιη, αινπκίληα, παινβάκβαθαο, πιαζηηθό, γπάιηλε
επίζηξσζε.
Με ζπκβαηά πιηθά απνζήθεπζεο: γαιβαληζκέλν αηζάιη, κε επηθαιπκκέλν καιαθό αηζάιη (βιέπε
θεθάιαην 10).
Κξαηήζηε ην καθξηά από παηδηά.
Κξαηήζηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο.
Γηαηεξήζηε ην ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία.
Παξαηεηακέλε απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθή θξπζηάιισζε.
Δάλ παγώζεη, ηνπνζεηήζηε ζε δεζηό δσκάηην θαη αλαθηλείηε ηαθηηθά γηα λα επαλέιζεη ζε κνξθή
δηαιύκαηνο. Σν ζθεύαζκα απηό κπνξεί λα απνζεθεπζεί γηα 2 κε 3 εβδνκάδεο ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ
ησλ -20°C ρσξίο λα επεξεαζζεί. Δάλ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη θάησ ησλ -20°C γηα κεγαιύηεξν
δηάζηεκα, ε πγξή θάζε ηνπ ζθεπάζκαηνο κπνξεί λα παγώζεη. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηό αθήλεηε
ην πξντόλ λα αλεβεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ζα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ νκνηνγελή θαηάζηαζε.
πληζηάηαη νη πειάηεο λα αθνινπζνύλ ηηο ζπζηάζεηο ρξήζεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη όηη ε ζπζθεπαζία ζα
πξέπεη λα αλαθηλείηαη πξηλ ην άδεηαζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
Αθνινπζήζηε όινπο ηνπο ηνπηθνύο / δεκνηηθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο.
Διάρηζηνο ρξόλνο δσήο (πξηλ αλνηρηεί): 2 ρξόληα.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: *
Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, δηδαληνθηόλν.

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ:
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο:
Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ
έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο.
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο:
8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη:
Πξέπεη λα έρεηε εγθαηαζηάζεηο γηα έθπιπζε ησλ καηηώλ, άκεζα δηαζέζηκεο, ζε ζέζεηο όπνπ κπνξεί λα
ζπκβεί επαθή κε ηα κάηηα.
8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:
Όπνπ ζπληζηάηαη, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε
ηνλ θαηάιιειν ηύπν εμνπιηζκνύ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.
Αλαπλεπζηηθή
Γελ ππάξρεη αλάγθε εηδηθήο πξνζηαζίαο, εθόζνλ ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο
πξνζηαζία:
ρξήζεο.
Πξνζηαζία ρεξηώλ:
Δάλ ππάξρεη επαλαιακβαλόκελε ή παξαηεηακέλε επαθή, θνξέζηε γάληηα
αλζεθηηθά ζε ρεκηθέο νπζίεο.
Γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά είλαη εθείλα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
πδαηνζηεγή πιηθά όπσο ληηξίιην, βνπηίιην, λενπξέλην, PVC, θπζηθό
θανπηζνύθ θαη /ή κε πιηθά δηαδνρηθώλ ζηξώζεσλ (laminated).
Πξνζηαζία καηηώλ:
Δάλ ππάξρεη πηζαλόηεηα επαθήο, θνξέζηε γπαιηά πξνζηαζίαο από ηα
ρεκηθά.
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:
Τγξό
Υξώκα:
Κίηξηλν - Κερξηκπάξη
Οζκή:
Διαθξηά ακίλεο
Σηκή pH:
4.8 (10 g/l)
εκείν ηήμεωο:
Με εθαξκόζηκν
εκείν δέζεωο:
Με δηαζέζηκν
εκείν αλάθιεμεο:
Γελ αλαθιέγεηαη
Θεξκνθξαζία
Με δηαζέζηκν
απηαλάθιεμεο:
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Γελ έρεη εθξεθηηθέο ηδηόηεηεο
Δηδηθό βάξνο:
1.2514 (20˚C / 4˚C)
Σάζε αηκώλ:
Με ζεκαληηθά εμαηκήζηκν, πδαηηθό δηάιπκα
ρεηηθή ππθλόηεηα
Με εθαξκόζηκν
αηκώλ (ωο πξνο ηνλ
αέξα):
Ρπζκόο εμάηκηζεο:
Με δηαζέζηκν
πληειεζηήο θαηαλνκήο
< -3.2 ζηνπο 20˚C (glyphosate)
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log
Pow):
Ιμώδεο, δπλακηθό:
8.0 mPa.s (20˚C)
Ιμώδεο, θηλεκαηηθό:
6.36 cSt (20˚C)
3
Ππθλόηεηα:
1.2514 g/cm (20˚C)
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό:
Απόιπηα δηαιπηό
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο:
Με δηαζέζηκν
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

10.

ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:
Αληηδξά κε γαιβαληζκέλν ράιπβα ή κε επελδπκέλν κέζν ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, έλα
εμαηξεηηθά εύθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ θαη απνζήθεπζεο.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Αληηδξά κε γαιβαληζκέλν ράιπβα ή κε επελδπκέλν κέζν ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, έλα
εμαηξεηηθά εύθιεθην αέξην πνπ κπνξεί λα εθξαγεί.
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:
Αζύκβαηα πιηθά γηα απνζήθεπζε: γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, κέζνο ράιπβαο ρσξίο ζηίιβσζε.
πκβαηά πιηθά γηα απνζήθεπζε: δείηε ηελ ελόηεηα 7.2.
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:
Βιέπε θεθάιαην 5. Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ θσζθόξνπ (P xOy), νμείδηα ηνπ αδώηνπ
(NΟx).
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Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ην ζθεύαζκα.
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο*:
Πεξηζζόηεξν ζπκππθλωκέλν δηάιπκα
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Οδόο έθζεζεο
Από ζηόκαηνο
Γέξκα
Δηζπλνή

Παξάκεηξνο
LD50
LD50
LC50

Υξόλνο έθζεζεο

4h

Σηκή
> 5000 mg/kg/bw
> 5000 mg/kg/bw
> 5.05 mg/L

Δίδνο
Αξνπξαίνη
Αξνπξαίνη
Αξνπξαίνη

Ομεία ηνμηθόηεηα ζηόκαηνο:
Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα.
Με ζαλαηεθόξν.
Ομεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο:
Όξγαλα/ ζπζηήκαηα πνπ πξνζεβιήζεζαλ: θαλέλα.
Με ζαλαηεθόξν.
Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 404:
Δξπζξόηεηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0.5
Οίδεκα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 0.00
Υξόλνο ίαζεο: 3 εκέξεο
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:
Κνπλέιη, 6 δώα, δνθηκή OECD 405:
Δξπζξόηεηα επηπεθπθόηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1.83
Οίδεκα επηπεθπθόηα, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1.44
Θνιεξόηεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ: 1.33
Βιάβεο ηεο ίξηδαο, κέζε ηηκή απνηειεζκάησλ ΔΔ:0.89
Υξόλνο ίαζεο: 14 εκέξεο
Διαθξά εξεζηζηηθό ζηα κάηηα αιιά όρη αξθεηά γηα ηνμηθνινγηθή θαηάηαμε.
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο:
Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο, Ηλδηθό ρνηξίδην, δνθηκή Buehler κε 9 ρνξεγήζεηο:
Αξλεηηθή

Αδωηνθωζθνλνκεζπιγθιπζίλε (glyphosate)
Μεηαιιαμηγέλεζε:
ε πεηξακαηηθέο θαη θπζηθέο δνθηκέο κεηαιιαμηγέλεζεο:
Με κεηαιιαμηνγόλν.
Υξόληεο επηδξάζεηο / Καξθηλνγέλεζε: *
Με θαξθηλνγόλν ζε αξνπξαίνπο ή πνληίθηα.
Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγωγή / γνληκόηεηα*:
Αξνπξαίνο, θνπλέιη:
Δπηδξάζεηο ζηνπο απνγόλνπο παξαηεξήζεθαλ κόλν κε ηνμηθόηεηα ηεο κεηέξαο.
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Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά θαη ηα ζθεύαζκα.
12.1. Σνμηθόηεηα:
Πεξηζζόηεξν ζπκππθλωκέλν δηάιπκα
Δίδνο
Φάξηα (Oncorhynchus mykiss)
Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna)
Φύθε (Selenastrum capricornutum)

Παξάκεηξνο
LC50
EC50
ErC50
(ξπζκόο αλάπηπμεο)

Υξόλνο έθζεζεο
96h (ζηαηηθά)
48h (ζηαηηθά)
72h (ζηαηηθά)

Σηκή
28 mg/L
69 mg/L
14 mg/L

NOEC

72h (ζηαηηθά)

LC50

14d

2,0 mg/L
> 2700 mg/kg
μεξνύ εδάθνπο

Γαηνζθώιεθεο (Eisenia foetida)

Μέιηζζεο (Apis mellifera)

LD50
(επαθήο)
LD50
(από ζηόκαηνο)

48h

> 265 κg/κέιηζζα

48h

> 285 κg/κέιηζζα

Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο, κηθξννξγαληζκνί:
Γνθηκή αδσηνδέζκεπζεο θαη κεηαηξνπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα:
48 L/ha, 28 εκέξεο: Δπίδξαζε κηθξόηεξε ηνπ 25% ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο αδσηνδέζκεπζεο θαη
κεηαηξνπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην έδαθνο.

Αδωηνθωζθνλνκεζπιγθιπζίλε (glyphosate)
Σνμηθόηεηα*:
Δίδνο
Πνπιηά (Colinus virginianus)

Παξάκεηξνο
LD50
(από ζηόκα,
κία ρνξήγεζε)

Υξόλνο έθζεζεο

Σηκή
> 3.85 mg/kg/bw

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:
Έδαθνο, ρσξάθη:
Υξόλνο εκη-δσήο: 2 – 174 εκέξεο
Koc: 884 – 60000 L/kg
Μεγάιε απνξξόθεζε από ην έδαθνο.
Νεξό, αεξόβηα:
Υξόλνο εκη-δσήο: < 7 εκέξεο
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:
Φάξηα (Lepomis macrοchirus):
ε νιόθιεξν ην ςάξη: BCF: < 1
Γελ αλακέλεηαη θακία ζεκαληηθή βηνζπζζώξεπζε.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Γελ είλαη έκκνλν, βηνζπζζσξεύζηκν ή ηνμηθό (ΑΒΣ), νύηε πνιύ έκκνλν, άθξσο βηνζπζζσξεύζηκν
(αΑαΒ) κείγκα.
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12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

13.

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:
Πξνϊόλ:
Αλαθπθιώζηε εάλ είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκόο.
Απνηεθξώζηε ζε εηδηθό θιίβαλν, ειεγρόκελεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο.
Καηά ηελ δηάζεζε αληηκεησπίζηε ην σο επηθίλδπλν βηνκεραληθό απόβιεην.
Κξαηήζηε ην καθξηά από απνρεηεύζεηο, αξδεπηηθά απιάθηα θαη πδξνθόξα θαλάιηα.
Αθνινπζήζηε όινπο ηνπο ηνπηθνύο / δεκνηηθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο.
Μνιπζκέλε
Ξεπιύλεηε ηξεηο θνξέο ή κε πίεζε λεξνύ ηνπο άδεηνπο πεξηέθηεο.
ζπζθεπαζία:
πιιέμηε ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζαξηζκό ζην ληεπόδηην
ςεθαζκνύ.
Απνζεθεύζηε κέρξη ηελ πεξηζπιινγή ηνπ από εγθεθξηκέλε ππεξεζία απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ.
Καηά ηελ δηάζεζε αληηκεησπίζηε ην σο κε επηθίλδπλν βηνκεραληθό απόβιεην.
ΜΖΝ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηνπο πεξηέθηεο. Ξεπιύλεηε ηξηπιά ή κε ςεθαζκό ηνπο
άδεηνπο πεξηέθηεο.
Δγρύζηε ην λεξό έθπιπζεο ζηε δεμακελή ςεθαζκνύ.
Καηάιιεια μεπιπκέλνη πεξηέθηεο κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ σο κε επηθίλδπλα
βηνκεραληθά απόβιεηα ΜΖ θαηάιιεια μεπιπκέλνη πεξηέθηεο λα δηαηίζεληαη σο
επηθίλδπλα απόβιεηα. Αλαθπθιώζηε εάλ είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο
εγθαηαζηάζεηο /εμνπιηζκόο.
Αθνινπζήζηε όινπο ηνπο ηνπηθνύο / δεκνηηθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο.

14.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ADR, RID, IMDG θαη IATA/ICAO.

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: 7928. (Καλ.
(ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009).
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:
Γελ απαηηείηαη θαη δελ έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ)
αξηζ. 1907/2006.
Έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/414/ΔΟΚ.

16.

Άιιεο πιεξνθνξίεο *

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ, ησλ Ζ-δειώζεσλ,
εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3:
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Acute Tox.
Ομεία Σνμηθόηεηα
Eye Dam.
νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε
Skin Irr.
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Aquatic Chronic
Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
ειίδα 9 από 10

Έθδνζε: 3.0
ΠΡΟΪΟΝ:

Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 3/7/2017

Ζκ. Δθηύπσζεο: 4/7/2017

ROUNDUP GOLD 36 SL

Η-δειώζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]*:
Ζ302
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
H315
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
Ζ318
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
H319
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
H331
Σνμηθό ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.
H410
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
H411
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Πιήξεο νλνκαηνινγία ησλ πιένλ ζπρλώλ αθξσλπκίσλ: BCF (Παξάγνληαο βηνζπζζώξεπζεο), BOD
(Βηνρεκηθή απαίηεζε νμπγόλνπ), COD (Υεκηθή απαίηεζε νμπγόλνπ), EC50 (50% ζπγθέληξσζε
επίδξαζεο), ED50 (50% δόζε επίδξαζεο), I.M. (ελδνκπτθό), I.P. (ελδνπεξηηνλατθό), I.V. (ελδνθιέβην),
Koc (πληειεζηήο απνξξόθεζεο ζην έδαθνο), LC50 (50% ζαλαηεθόξα ζπγθέληξσζε), LD50 (50%
ηδηόηεηα ζαλαηεθόξαο δόζεο), LDLo (ρακειόηεξν όξην ζαλαηεθόξαο δόζεο), LEL (Υακειόηεξν όξην
έθζεζεο), LOAEC (Διάρηζηε ζπγθέληξσζε παξαηεξεζεηζώλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ), LOAEL
(Υακειόηεξν επίπεδν παξαηεξεζεηζώλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ), LOEC (Διάρηζηε ζπγθέληξσζε
παξαηεξεζεηζώλ επηδξάζεσλ), LOEL (Διάρηζην επίπεδν παξαηεξεζεηζώλ επηδξάζεσλ), MEL (Όξην
κέγηζηεο έθζεζεο), MTD (Μέγηζηε αλεθηή δόζε), NOAEC (πγθέληξσζε κε παξαηεξεζεηζώλ
αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ), NOAEL (Δπίπεδν κε παξαηεξεζεηζώλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ),
NOEC (πγθέληξσζε κε παξαηεξεζεηζώλ επηδξάζεσλ), NOEL (Δπίπεδν κε παξαηεξεζεηζώλ
επηδξάζεσλ), OEL (Όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο), PEL (Όξην επηηξεπόκελεο έθζεζεο), PII (Κύξηνο
δείθηεο εξεζηζκνύ), Pow (πληειεζηήο ηκήκαηνο N-νθηαλόιεο/λεξνύ), S.C. (δηαδεξκηθό), STEL (Όξην
βξαρπρξόληα έθζεζεο), TLV-C (Σηκή νξίνπ - άλσ όξην), TLV-TWA (Σηκή νξίνπ - Μέζε ρξνληθά
ζηαζκηζκέλε ζπγθέληξσζε), UEL (Αλώηεξν όξην έθζεζεο)
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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