
FERTILEADER ALPHA
Δελτίο πληροφοριών ασφάλειας προϊόντος
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH, δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το προϊόν. Το παρόν δελτίο 
συντάχθηκε εθελουσίως.
Ημερομηνία έκδοσης:29/11/2013 ενημέρωση:08/12/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο:09/10/2014 εκδοχή: 9.1
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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Όνομα : FERTILEADER ALPHA
Κωδικός προϊόντος : LEADE002

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Λιπάσματα

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

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

Κατασκευαστής
TIMAC Agro France
27 avenue Franklin Roosevelt 
35408 Saint-Malo cedex - FRANCE 
T +33 2 99 20 65 20
info-fds@roullier.com - www.roullier.com

 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης

Σχόλια

Europe/Middle-
East/Africa

3E +1-760-476-3961
(Access code : 333021)

(24/7)

Ελλάδα Poisons Information Centre
Children's Hospital "Aglaia. Kyriakou"

11527 Athens +30 10 779 3777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 
(Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Μη ταξινομημένος

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Βαλβίδα ασφαλείας για παιδιά : Όχι
Απτές ενδείξεις κινδύνου : Όχι

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσία
Μη εφαρμόσιμος

3.2. Μείγμα

Το μίγμα δεν περιέχει καμία ουσία άξια αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.2 του παραρτήματος ΙΙ του REACH.
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Σε περίπτωση από λάθους εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 

Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανιστεί αδιαθεσία.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Προληπτικά, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

mailto:info-sds-gr@roullier.com
mailto:info-fds@roullier.com
www.roullier.com
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Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Ξεπλύνετε πολύ καλά τα μάτια ανοίγοντας τα βλέφαρα με τα δάκτυλα. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν χρειαστεί 
συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσηςμ συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την 
ετικέτα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/τραυματισμοί : (βλέπε κεφάλαιο(α) : 2.1/2.3).

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Νερό, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σκόνη και αφρός. Χρησιμοποιήστε μέσα κατάσβεσης 

κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος πυρκαγιάς : Μη καύσιμο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται 
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

: Σε περίπτωση καύσης :  απελευθέρωση βλαβερών/ερεθιστικών αερίων/ατμών. Μονοξείδιο του 
άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική 
στολή και προστατευτικό ρουχισμό.

Άλλες πληροφορίες : Μην αφήνετε το νερό της πυρόσβεσης να εκρεύσει σε υπονόμους ή υδάτινα ρεύματα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Ανατρέξτε στο τμήμα 8 για ό,τι αφορά στην προσωπική προστασία.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Σταματήστε τη διαρροή, ει δυνατόν χωρίς ριψοκίνδυνες ενέργειες. Περιορίστε με ανάχωμα το 

διασκορπισμένο προϊόν.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Εμποδίστε τη μόλυνση του νερού και του εδάφους.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Για την αποθήκευση : Απορροφήστε τις διαρροές με κάποιο αδρανές υλικό.
Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε τα λύματα σε κατάλληλους σημασμένους περιέκτες και απορρίψτε σύμφωνα με τους 

κατά τόπους κανονισμούς. Ξεπλύνετε τις μολυσμένες επιφάνειες με άφθονο νερό.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
ΤΜΗΜΑ 8. ΤΜΗΜΑ 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Μέτρα υγιεινής : Μη τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε στο χώρο εργασίας. Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά 

από κάθε χρήση. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Συνθήκες φύλαξης : Αποθηκεύστε τα δοχεία κλειστά, με το πώμα επάνω. θερμοκρασία φύλαξης : Προφυλάξτε από 

τον παγετό; Διατηρήστε σε καλά εξαεριζόμενο μέρος, πάνω από : 40°C.
Μη συμβατά υλικά : Βλέπε πλήρη κατάλογο με τα μη συμβατά υλικά στο κεφάλαιο 10 Σταθερότητα και 

δραστικότητα.
Περιορισμοί κοινής αποθήκευσης : Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές.
Χώρος φύλαξης : Διατηρήστε σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
(βλέπε κεφάλαιο(α) : 1.2. Συνιστώμενες χρήσεις και περιορισμοί. ).

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
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Περαιτέρω πληροφορίες : Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Προστασία οφθαλμών : Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης υγρών ή απελευθέρωσης ατμών : 
Προστατευτικά γυαλιά

τύπος Χρήση Χαρακτηριστικά Πρότυπο

Προστατευτικά γυαλιά Σταγονίδια με πλευρική προστασία EN 166

Προστασία του δέρματος : Δεν συνιστάται η χρήση ειδικού ρουχισμού ή εξοπλισμού προστασίας του δέρματος υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ή παρατεταμένης επαφής 
φοράτε γάντια

τύπος Πρότυπο

Γάντια EN 374

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Δε χρειάζεται ειδικός αναπνευστικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης με επαρκή 
εξαερισμό

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.

Άλλες πληροφορίες : Βλέπε επικεφαλίδα 6 : Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης. Βλέπε τμήμα 7 : 7.1. 
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό

 

χρώμα : καστανό.
 

Οσμή : ελαφρά αμμωνιακό.
 

ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

pH : 8 - 9
 

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Σημείο στερεοποίησης : < -1 °C
 

Σημείο βρασμού : > 100 °C
 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Πίεση ατμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Πυκνότητα : 1210 (1150 - 1300) kg/m³
Διαλυτότητα : Νερό: τέλεια διαλυτό

 

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

ξώδες, δυναμικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
 

9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. Δραστικότητα
Καμία γνωστή.

10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Καμία γνωστή.
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Γέλη. Υψηλές θερμοκρασίες.

10.5. Μη συμβατά υλικά
Καμία γνωστή.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Βλέπε επικεφαλίδα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Oξεία τοξικότητα : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 

ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών
pH: 8 - 9

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών
pH: 8 - 9

Aναπνευστική ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή· : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ 
έκθεση)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα 
(επαναλαμβανόμενη έκθεση)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης)
Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών

 



FERTILEADER ALPHA
Δελτίο πληροφοριών ασφάλειας προϊόντος
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH, δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το προϊόν. Το παρόν δελτίο συντάχθηκε εθελουσίως.
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή έρευνα για το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίνονται, 

βασίζονται στις γνώσεις μας για τα συστατικά, και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος έγινε βάσει 
υπολογισμών.

Οικολογία - νερό : Μην το ρίχνετε σε υπονόμους ή επιφανειακά ύδατα.

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση
FERTILEADER ALPHA 
Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Τα κύρια συστατικά του μείγματος έχουν ομαλή αποδόμηση.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
FERTILEADER ALPHA 
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Καμία μελέτη έχει διεξαχθεί για την ώρα σε αυτό το μίγμα.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, ενδέχεται να προκαλέσει ευτροφισμό.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Απομακρύνετε σύμφωνα με τους κατά τόπους προβλεπόμενους κανονισμούς.
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Η ανακύκλωση είναι προτιμότερη από την απόρριψη ή την καύση. Εάν η ανακύκλωση είναι 

αδύνατη, απορρίψτε σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς για τα απορρίμματα. 
Απορρίψτε σε εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης.

Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή για πληροφορίες σχετικές με την 
ανάκτηση ή την ανακύκλωση.

Οικολογία - απόβλητα : Μη ρίχνετε την ουσία σε ποτάμια ή υπονόμους.
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ)

: 02 01 09 - αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08

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

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δε χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR) : Μη εφαρμόσιμος
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG) : Μη εφαρμόσιμος
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ) : Μη εφαρμόσιμος
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN) : Μη εφαρμόσιμος
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID) : Μη εφαρμόσιμος

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
ADR
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : Μη εφαρμόσιμος

IMDG
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : Μη εφαρμόσιμος

IATA
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : Μη εφαρμόσιμος

ADN
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN) : Μη εφαρμόσιμος

RID
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID) : Μη εφαρμόσιμος



FERTILEADER ALPHA
Δελτίο πληροφοριών ασφάλειας προϊόντος
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH, δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το προϊόν. Το παρόν δελτίο συντάχθηκε εθελουσίως.
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14.4. Ομάδα συσκευασίας
Κατηγορία συσκευασίας (ADR) : Μη εφαρμόσιμος
Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Μη εφαρμόσιμος
Κατηγορία συσκευασίας (IATA) : Μη εφαρμόσιμος
Κατηγορία συσκευασίας (ADN) : Μη εφαρμόσιμος
Κατηγορία συσκευασίας (RID) : Μη εφαρμόσιμος

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

: Όχι

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

   
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

- Επίγεια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

- μεταφορά μέσω θαλάσσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

- Εναέρια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

- Ποτάμια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

- Σιδηροδρομική μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

14.7. Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον 
κωδικό IBC
Μη εφαρμόσιμος

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
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
 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σεβαστές όλες οι τοπικές ή εθνικές νομοθεσίες

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH, δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το προϊόν. Το παρόν δελτίο συντάχθηκε εθελουσίως. 

Επισήμανση αλλαγών:
Έχει πραγματοποιηθεί πλήρης αναθεώρηση αυτού του δελτίου (οι αλλαγές δεν αναφέρονται).

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EE (REACH Παράρτημα II)

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


