KSC PHYT-ACTYL III
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830
Ημερομηνία έκδοσης: 24/06/2015 ενημέρωση: 14/03/2018

Αντικαθιστά το Δελτίο: 15/09/2017 εκδοχή: 2.1

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1.

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος

: Μείγμα

Εμπορική ονομασία

: KSC PHYT-ACTYL III

Κωδικός προϊόντος

: SALE03

Είδος προϊόντος

: ΛΙΠΑΣΜΑ

Ομάδα προϊόντων

: Εμπορικό προϊόν

1.2.

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1.

Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις

Κύρια κατηγορία χρήσης

: Επαγγελματική χρήση

Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης

: Λιπάσματα

Τίτλος
Επαγγελματική χρήση : ΛΙΠΑΣΜΑ (Πηγή :
Έκθεση χημικής ασφάλειας)X

Περιγραφικές παράμετροι χρήσης
SU1, SU22, PC12, PROC5, PROC8b, PROC19, ERC8b, ERC8e

Ολοκληρωμένο κείμενο χρήσης περιγραφών : Βλ. Ενότητα 16
1.2.2.

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Κατασκευαστής
TIMAC Agro España S.A.
Polígono de Arazuri-Orcoyen, calle C, nº32
31160 ORCOYEN ( NAVARRA) - España
T +34 948 324 500 - F +34 948 324 032
info-fds@timacagro.es - www.timacagro.es
1.4.

διανομέας
LYDA S.A.
9, rue Artas & Makrigianni
15354 GLIKA NERA ATTIKIS - GREECE
T +30 210 62 18 747
info-sds-gr@roullier.com

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Χώρα

Οργανισμός/Εταιρία

Europe/MiddleEast/Africa
Ελλάδα

3E

Διεύθυνση

11762 Athens

Poisons Information Centre

Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης
+1-760-476-3961
(Access code : 333021)
+30 2 10 779 3777

Σχόλια
(24/7)

Children’s Hospital P&A Kyriakou

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1.

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830
(Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Οξειδωτικά στερεά, κατηγορία 3

H272

Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16
Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
2.2.

Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

:

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H272 - Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP)

: P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, γυμνές φλόγες, σπινθήρες. Μην καπνίζετε.
P220 - Διατηρείται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, προστατευτικά γάντια.
P370+P378 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ύδωρ για να κατασβήσετε.

GHS03
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P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών
απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες

2.3.

Άλλοι κίνδυνοι

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1.

Ουσίες

Μη εφαρμόσιμος
3.2.

Μείγματα

Όνομα

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

%

Κατάταξη σύμφωνα με την
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Νιτρικό αμμώνιο

(αριθμός CAS) 6484-52-2
(Κωδ.-ΕΕ) 229-347-8
(Νο-REACH) 01-2119490981-27

1-9

Ox. Sol. 3, H272
Eye Irrit. 2, H319

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας

(αριθμός CAS) 12179-04-3
(Κωδ.-ΕΕ) 215-540-4
(Νο. καταλόγου) 005-011-02-9
(Νο-REACH) 01-2119490790-32

0,1 - 1

Eye Irrit. 2, H319
Repr. 1B, H360FD

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

Ειδικά όρια συγκέντρωσης

Νιτρικό αμμώνιο

(αριθμός CAS) 6484-52-2
(Κωδ.-ΕΕ) 229-347-8
(Νο-REACH) 01-2119490981-27

( 80 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας

(αριθμός CAS) 12179-04-3
(Κωδ.-ΕΕ) 215-540-4
(Νο. καταλόγου) 005-011-02-9
(Νο-REACH) 01-2119490790-32

(C >= 6,5) Repr. 1B, H360FD

ουσ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH
(Disodium tetraborate, anhydrous)

Ειδικά όρια συγκέντρωσης:
Όνομα

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών

: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή

: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί
αδιαθεσία.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το : Προληπτικά, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμών ή κοκκινίσματος, καλέστε
δέρμα
γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα : Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό, και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί
μάτια
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση
ερεθισμών, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση

4.2.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα/επιδράσεις
4.3.

: Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εάν το άτομο διατηρεί τις
αισθήσεις του). Μην προκαλείτε έμετο χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση
κατάποσηςμ συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα.
: (βλέπε κεφάλαιο(α) : 2.1/2.3).

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1.

Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

: Ψεκασμός με νερό.

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο

: Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ξηρά σκόνη.

5.2.

Ειδικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την ουσία ή το μίγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς

: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

Κίνδυνος έκρηξης

: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος άμεσης έκρηξης.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

: Κατά την θερμική αποσύνθεση απελευθερώνει : Μπορεί να απελευθερώσει επικίνδυνες
αναθυμιάσεις. ενώσεις νιτρικών αλάτων. Οξείδια του αζώτου.
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5.3.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

: Κρατήστε μακριά από καύσιμες ύλες.

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

: Ανακόψτε και περιορίστε τα υγρά πυρόσβεσης.

Προστασία κατά την πυρόσβεση

: Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό,
συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με
μόνωση. Ολόσωμη προστατευτική στολή. EN 469.

Άλλες πληροφορίες

: Εμποδίστε τις απορροές της κατάσβεσης της φωτιάς σε υπονόμους ή σε κλειστούς χώρους.
Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές για κάθε έκλυση σε υπέργεια ύδατα ή υπονόμους.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1.

Ατομικά μέτρα προφύλαξης, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα
6.1.1.

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

6.1.2.

: Μακριά από φλόγες και σπινθήρες. Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Αποφύγετε το
σχηματισμό σκόνης. Εκκενώστε την περιοχή.

: Μην αναπνέετε τη σκόνη. Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. Καθορίστε τη ζώνη κινδύνου.
Εξαερίζετε μηχανικά τη ζώνη εκροής. Παραμείνετε σε προσήνεμο σημείο. Χειρισμός και
επεξεργασία αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισμός προστασίας

: Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ενότητα 8 :"λεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία".

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Εξαερώστε την περιοχή. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε με
ανάχωμα το διασκορπισμένο προϊόν.

6.2.

Περιβαλλοντικά μέτρα προφύλαξης

Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει στους
αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού.
6.3.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Για την αποθήκευση

: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Μέθοδοι καθαρισμού

: Καθαρίστε αμέσως με σκούπα χειρός ή ηλεκτρική. Ελαχιστοποίηση δημιουργίας σκόνης.
Συσσωρεύστε το προϊόν σε περιέκτη ασφαλείας με ετικέτα.

Άλλες πληροφορίες

: Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε εγκεκριμένο κέντρο.

6.4.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 :"λεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1.

Μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χειρισμό

Επιμέρους κίνδυνοι κατά την επεξεργασία

: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χειρισμό

: Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης.
Αποφεύγετε τις συγκρούσεις και τις τριβές. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν
απαιτείται.

Μέτρα υγιεινής

: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα χέρια
σας μετά από κάθε χρήση. Χειριστείτε με ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.

7.2.

Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τεχνικά μέτρα

: Το δάπεδο στο χώρο αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιάβροχο και να σχηματίζει κοιλότητα
κατακράτησης. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνθήκες φύλαξης

: Διατηρήστε σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος. Προστετέψτε από την υγρασία.
Μακριά από παιδιά.

Ασυμβίβαστα πρΐόντα

: Βλέπε πλήρη κατάλογο με τα μη συμβατά υλικά στο κεφάλαιο 10 Σταθερότητα και
δραστικότητα.

θερμοκρασία φύλαξης

: Κρατήστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης

: Κρατήστε μακριά από φλόγες, ζεστές επιφάνειες ή πηγές ανάφλεξης.

Πληροφορίες σχετικά με τη μικτή αποθήκευση

: Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές.

Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία

: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

7.3.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

(βλέπε κεφάλαιο(α) : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις).

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1.
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Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)
Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή
17 mg/m³
Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
32432 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα
δερματική
Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις,
9,8 mg/m³
εισπνοή
DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)
Οξεία - συστημικές επιδράσεις, στοματική
1,15 mg/kg σωματικού βάρους
Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή
17 mg/m³
Μακροχρόνια - συστημικές
1,15 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα
επιδράσεις,στοματική
Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις,
4,93 mg/m³
εισπνοή
Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
231,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα
δερματική
Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή
17 mg/m³
PNEC (Νερό)
PNEC aqua (του γλυκού νερού)
1,35 mg/l
PNEC aqua (θαλάσσιο νερό)
1,35 mg/l
PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού)
9,1 mg/l
PNEC (Iζημα)
PNEC ίζημα (του γλυκού νερού)
1,8 mg/kg dwt
PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό)
1,8 mg/kg dwt
PNEC (Έδαφος)
PNEC eδαφος
5,4 mg/kg dwt
PNEC (STP)
PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
1,75 mg/l
Νιτρικό αμμώνιο (6484-52-2)
DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)
Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική
Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις,
εισπνοή
DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)
Μακροχρόνια - συστημικές
επιδράσεις,στοματική
Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις,
εισπνοή
Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική
PNEC (Νερό)
PNEC aqua (του γλυκού νερού)
PNEC aqua (θαλάσσιο νερό)
PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού)
PNEC (STP)
PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
8.2.

21,3 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα
37,6 mg/m³

12,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα
11,1 mg/m³
12,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

0,45 mg/l
0,045 mg/l
4,5 mg/l
18 mg/l

Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Ο εξαερισμός με εντοπισμένη αναρρόφηση και ο γενικός εξαερισμός πρέπει να επαρκούν
για να καλύψουν τα πρότυπα κατά της έκθεσης.
Προστασία οφθαλμών:
Τα προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία πρέπει να φοριούνται για την αποτροπή τραυματισμού από σωματίδια στον αέρα και / ή άλλη
επαφή των ματιών με το προϊόν
τύπος

Χρήση

Χαρακτηριστικά

Πρότυπο

Προστατευτικά γυαλιά

Σταγονίδια

με πλευρική προστασία

EN 166

Προστασία του δέρματος:
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Παρέχετε προστασία για το δέρμα κατάλληλη για τις συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ή παρατεταμένης επαφής φοράτε
γάντια
τύπος

Πρότυπο

Γάντια

EN 374

Προστασία των αναπνευστικών οδών:
Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη μάσκα, όπου δημιουργηθεί υπερβολική σκόνη
Συσκευή

Τύπος φίλτρου

Κατάσταση

Πρότυπο

Μάσκα ημίσεως προσώπου μιας
χρήσης, Επαναχρησιμοποιούμενη
μάσκα ημίσεως προσώπου

τύπος P2

Προστασία κατά της σκόνης

EN 149, EN 405, EN 143, EN 140

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο:
Πάρτε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε διαρροή του προϊόντος σε υπονόμους ή υπέργεια ύδατα, σε περίπτωση ζημιάς στα
δοχεία ή κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι οι εκπομπές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άλλες πληροφορίες:
Βλέπε τμήμα 7 : 7.1. Μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χειρισμό.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1.

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή

: Στερεό

Εμφάνιση

: Σκόνη.

χρώμα

: κόκκινο.

Οσμή

: Χαρακτηριστικό.

ΙΌριο οσμών

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

pH

: 5,2 - 7,2 (10% Νερό)

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σημείο τήξης / περιοχή τήξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο στερεοποίησης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο βρασμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία διάσπασης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)

: Μη εύφλεκτο

Πίεση ατμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα

: 1,2

Διαλυτότητα

: Νερό: Διαλυτό

Log Pow

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ιξώδες, κινεματικός (ή)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ξώδες, δυναμικό

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά

: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

Όρια κινδύνου εκρήξεως

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2.

Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1.

Αντιδραστικότητα

Το προϊόν δεν είναι αδρανές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς.
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10.2.

Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.
10.3.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά βίαια με : Οξέα. kαύσιμο υλικό. Μέταλλα. Αναγωγικά μέσα.
10.4.

Συνθήκες προς αποφυγήν

Μακριά από φλόγες και σπινθήρες. Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Αποφεύγετε τις συγκρούσεις και τις τριβές. Υψηλές θερμοκρασίες.
10.5.

Ασύμβατα υλικά

Οξέα. Βάσεις. Αναγωγικά μέσα. Εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά. Οργανικά προϊόντα.
10.6.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
Βλέπε επικεφαλίδα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1.

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα (από στόματος)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Οξεία τοξικότητα (δερματική)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους
3200 mg/kg
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια
> 2000 mg/kg
LC50 εισπνοής σε αρουραίους (mg/l)
> 2 mg/l
Νιτρικό αμμώνιο (6484-52-2)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους
LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους
LC50 εισπνοής σε αρουραίους (mg/l)

2950 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 401)
> 5000 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
> 88,8 mg/m³

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

pH: 5,2 - 7,2 (10% Νερό)

pH: 5,2 - 7,2 (10% Νερό)
Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών
Η δημιουργία σκόνης από το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικό ερεθισμό μετά
από υπερβολική έκθεση μέσω εισπνοής

μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

Kαρκινογένεση

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών
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Tοξικότητα για την αναπαραγωγή·

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Περιέχει ένα τοξικό συστατικό για την αναπαραγωγή (H360FD) σε μια συγκέντρωση κατώτερη
του ορίου ταξινόμησης του μείγματος.

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)
— εφάπαξ έκθεση

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)
— επανειλημμένη έκθεση

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

Νιτρικό αμμώνιο (6484-52-2)
NOAEL (ύποξυ, στοματικό, ζώο/αρσενικό, 28
ημέρες)

> 1500 mg/kg σωματικού βάρους Αρουραίος (Μέθοδος ΟΟΣΑ 422)

Tοξικότητα αναρρόφησης

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια
ταξινόμησης)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πειραματική μελέτη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται,
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίζεται
βάσει υπολογισμών

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1.

Τοξικότητα

Οικολογία - γενικά

: Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες
ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον.

Οικολογία - νερό

: Μην απορρίπτετε μεγάλες ποσότητες να διασκορπιστούν αυτούσιες στο περιβάλλον και μην
απορρίπτετε σε υπονόμους ή ποτάμια.

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

: Μη ταξινομημένος

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

: Μη ταξινομημένος

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
LC50 στα ψάρια 1
370 mg/l mg ΑΝΥΔΡΗ ΜΟΡΦΗ, 96h, Pimephales promelas
EC50 Δάφνια 1
619 mg/l mg ΑΝΥΔΡΗ ΜΟΡΦΗ, 48h, Daphnia magna
ErC50 (φύκια )
229 mg/l mg βορικό οξύ, 72h, Pseudokirchneriella subcapitata
Νιτρικό αμμώνιο (6484-52-2)
LC50 στα ψάρια 1
EC50 Δάφνια 1
ErC50 (άλλα υδρόβια φυτά)
NOEC χρόνια καρκινοειδών
12.2.

447 mg/l Cyprinus carpio, 48 ώρες
490 mg/l Daphnia magna, 48 ώρες (γλυκά ύδατα)
> 1700 mg/l benthic diatoms, 10 ημέρες (θαλάσσιο νερό)
555 mg/l Bullia digitalis, 168 ώρες

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

KSC PHYT-ACTYL III
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν έχει καθοριστεί.

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Δεν έχει καθοριστεί. Δεν ισχύει.
12.3.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

KSC PHYT-ACTYL III
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.4.

Δεν έχει καθοριστεί.

Κινητικότητα στο έδαφος

Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
Οικολογία - έδαφος
διαλυτό στο νερό. Χαμηλή απορρόφηση.
12.5.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

KSC PHYT-ACTYL III
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII
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Συστατικό
Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο,
πενταένυδρος βόρακας (12179-04-3)
12.6.

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

: Σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, ενδέχεται να προκαλέσει ευτροφισμό.

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές επιδράσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα)

: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

: Απόρριψη του περιεχομένου/δοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του εγκεκριμένου
φορέα συλλογής.

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη
προϊόντων/συσκευασιών

: Απαγορεύεται η απόρριψη σε υπονόμους και ποτάμια.

Περαιτέρω πληροφορίες

: Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(ΕΚΑ)

: 02 01 08* - αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Κωδικός HP

: HP2 - “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να
προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

1477

1477

1477

1477

Nitrates, inorganic, n.o.s.
(Potassium nitrate ;
Ammonium nitrate)

ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
αμμώνιο)

ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
αμμώνιο)

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς
UN 1477 ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, UN 1477 NITRATES,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
INORGANIC, N.O.S.
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
(Potassium nitrate ;
αμμώνιο), 5.1, III, (E)
Ammonium nitrate), 5.1, III

UN 1477 Nitrates,
inorganic, n.o.s.
(Potassium nitrate ;
Ammonium nitrate), 5.1, III

UN 1477 ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
αμμώνιο), 5.1, III

UN 1477 ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
αμμώνιο), 5.1, III

14.3.
5.1

Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
5.1

5.1

5.1

5.1

14.4.
III

Ομάδα συσκευασίας
III

III

III

III

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Όχι

14.1.
1477

Αριθμός ΟΗΕ

14.2.
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ,
NITRATES, INORGANIC,
ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
N.O.S. (Νιτρικό κάλιο ;
(Νιτρικό κάλιο ; Νιτρικό
Νιτρικό αμμώνιο)
αμμώνιο)

14.5.
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Όχι
περιβάλλον : Όχι
Μολυσματικός
παράγοντας για το υδάτινο
περιβάλλον : Όχι

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6.

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

- Επίγεια μεταφορά
Κώδικας ταξινόμησης (ADR)

: O2

Ειδική διάταξη (ADR)

: 511

Περιορισμένες ποσότητες (ADR)

: 5kg

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR)

: E1

Οδηγίες συσκευασίας (ADR)

: P002, IBC08, LP02, R001

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (ADR)

: MP10

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην
περιέκτες (ADR)

: T1
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Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και
χύδην περιέκτες (ADR)

: TP33

Κωδικός δεξαμενής (ADR)

: SGAV

Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (ADR)

: TU3

Όχημα για τη μεταφορά σε βυτίο

: AT

Μεταφορική κατηγορία (ADR)

: 3

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Χύδην
(ADR)

: VC1, VC2, AP6, AP7

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση,
εκφόρτωση και χειρισμός (ADR)

: CV24

Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών
(Νο Κέμλερ)

: 50

Πορτοκαλί δίσκοι

:

Κωδικός περιορισμού σήραγγας (ADR)

: E

- μεταφορά μέσω θαλάσσης
Ειδική πρόβλεψη (IMDG)

: 223

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG)

: 5 kg

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG)

: E1

Οδηγίες συσκευασίας (IMDG)

: P002, LP02

Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίωνδεξαμενών (κώδικας IMDG)

: IBC08

Ειδικές διατάξεις IBC (IMDG)

: B3

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG)

: T1

Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG)

: TP33

EmS No. 1 (Φωτιά)

: F-A

EmS No. 2 (διαρροές)

: S-Q

Κατηγορία στοιβασίας (IMDG)

: A

Διαχωρισμός (IMDG)

: SG38, SG49

Ιδιότητες και παρατηρήσεις (IMDG)

: Solids. Solid mixtures with combustible material are readily ignited and may burn fiercely.
Harmful if swallowed.

- Εναέρια μεταφορά
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA)

: E1

PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA)

: Y546

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς
φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 10kg

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη : 559
(ΙΑΤΑ)
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς
φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 25kg

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 563

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από : 100kg
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου
Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ)

: A3

Κωδικός ERG (IATA)

: 5L

- Ποτάμια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADN)

: O2

Ειδική πρόβλεψη (ADN)

: 511

Περιορισμένες ποσότητες (ADN)

: 5 kg

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN)

: E1

Επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (ADN)

: B

Υποχρεωτικός εξοπλισμός (ADN)

: PP

Αριθμός κώνων/μπλε φώτων (ADN)

: 0
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- Σιδηροδρομική μεταφορά
Κώδικας ταξινόμησης (RID)

: O2

Ειδική πρόβλεψη (RID)

: 511

Περιορισμένες ποσότητες (RID)

: 5kg

Εξαιρούμενες ποσότητες (RID)

: E1

Οδηγίες συσκευασίας (RID)

: P002, IBC08, LP02, R001

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (RID)

: B3

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (RID)

: MP10

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην
περιέκτες (RID)

: T1

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και
χύδην περιέκτες (RID)

: TP33

Κωδικοί δεξαμενών για τις δεξαμενές RID (RID)

: SGAV

Ειδικές διατάξεις για τις δεξαμενές RID (RID)

: TU3

Μεταφορική κατηγορία (RID)

: 3

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Χύδην (RID)

: VC1, VC2, AP6, AP7

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση,
εκφόρτωση και χειρισμός (RID)

: CW24

Δέματα εξπρές (RID)

: CE11

Αρ. ταυτοποίησης κινδύνου (RID)

: 50

14.7.

Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Μη εφαρμόσιμος

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1.

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1.

κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Περιέχει ουσία υποψήφια για κατηγοριοποίηση REACH σε συγκέντρωση ≥ 0.1% ή με ειδικό χαμηλότερο όριο: Disodium tetraborate, anhydrous (EC
215-540-4, CAS 12179-04-3)
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Seveso Πληροφορίες

15.1.2.

: Νιτρικό κάλιο (1 250/5 000)
Ισχύει για τα σύνθετα λιπάσματα με βάση το νιτρικό κάλιο (υπό κρυσταλλική μορφή) τα οποία
έχουν το ίδιο επικίνδυνες ιδιότητες με το καθαρό νιτρικό κάλιο.

Eθνικές διατάξεις

Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σεβαστές όλες οι τοπικές ή εθνικές νομοθεσίες
15.2.

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις εξής ουσίες του μίγματος
Πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρος βόρακας
Νιτρικό αμμώνιο

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Οδηγίες για την εκπαίδευση
Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:
Eye Irrit. 2
Ox. Sol. 3
Repr. 1B
H272
H319
H360FD
ERC8b
ERC8e
PC12
PROC19
PROC5
15/03/2018

: Η κανονική χρήση αυτού του προϊόντος προβλέπει τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στη
συσκευασία.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
Οξειδωτικά στερεά, κατηγορία 3
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 1B
Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα
Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα
Λιπάσματα
Χειρονακτική ανάμειξη με στενή επαφή, ενώ διατίθεται μόνο Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά
στάδια και/ή σημαντικός βαθμός επαφής)
GR - el
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PROC8b
SU1
SU22

Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε
ειδικές εγκαταστάσεις
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία
Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)

ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH)
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς,
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος
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