
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 
 
 
 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 
          ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
               (σύμφωνα με τον Κανονισμό Νο. 1907/2006/ΕΕ) 
 

για το σκεύασμα 
MEPIQUAT CHLORIDE AGROTECHNICA  5 SL 

της εταιρείας  
AGROTECHNICA ΟΒΕΕ 



 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

MMMEEEPPPIIIQQQUUUAAATTT   CCCHHHLLLOOORRRIIIDDDEEE   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   555   SSSLLL   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 30/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

ENOTHTA 1 
TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
 
Εμπορικό όνομα: MEPIQUAT CHLORIDE 5SL 
Κοινό όνομα: mepiquat chloride 

1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜEΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Φυτοπροστατευτικό προϊόν | Ρυθμιστής Ανάπτυξης | Υδατικό διάλυμα (SL). 
 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
  
ΑGROTECHNICA OBEE 
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσ/νίκη,  
Τηλ. + 30 231 0 797386, 796086 (Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας 7:30 πμ – 4:00 μμ), 
Τηλ. εκτός ωρών λειτουργίας της εταιρείας: +30 6974775656 
Fax No. + 30 231 0 797263,  
e-mail: info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr  

1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 
Τηλέφωνα εταιρείας Agrotechnica: + 30 231 0 797386, 796086 (Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας 
7:30 πμ – 4:00 μμ), 
Τηλ. εκτός ωρών λειτουργίας της εταιρείας: +30 6974775656 

ENOTHTA 2 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.  1272 / 2008 / CLP 
 
Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν  σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS. 
 
Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ or 1999/45/ΕΕ 
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MEPIQUAT CHLORIDE AGROTECHNICA 5 SL 
 

Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 30/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1272/2008 

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν  σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS. 
Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ or 1999/45/ΕΕ 
 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από επαγγελματία χρήστη. 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν  σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS. 
Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ or 1999/45/ΕΕ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι, εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί/υποδείξεις για 
αποθήκευση και χειρισμό. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

EUH401…………………….. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το   
                                                 περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
P102………………………… Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  
P405………………………… Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P261………………………… Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 
P262………………………… Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
P270………………………… Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν απαιτεί ετικέτα προειδοποίησης κινδύνου σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚ. 

2.3 ‘ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 
 
Βλέπε ενότητα 12 - Αποτελέσματα της ΑΒΤ και αΑαΒ. 
 
Ενδεχομένως, στην  ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν 
οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του 
μείγματος. 
 
Σημείωση: Επικίνδυνα συστατικά, τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα 
αποτελούν τα:  
MEPIQUAT CHLORIDE 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

3.1 ΧΗΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 
Προϊόν φυτοπροστασίας, ρυθμιστής ανάπτυξης, υδατοδιαλυτό συμπύκνωμα. 

3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Mepiquat Chloride 
 
Βοηθητικές ουσίες 
 

5g/ 100 ml (καθαρή δ/ο)        5.263g/ 100 ml (τεχνικά καθαρήδ/ο)     
 
94.937 g /100 g 

 
XHMIKH 

ONOMAΣΙΑ 

CAS No. 
ΑΡΙΘΜΟΣ EC 

(ΑΡΙΘΜΟΣ REACH) 

EΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΝ. 1272/2008) 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
Mepiquat Chloride 
 

CAS No.:24307-26-4 
 
EC No.:- 
 
REACH No.:- 

Acute Tox.4           H302 
Aquatic Chronic 3  H412 

 
 
5% Β/Β 

 
 
 
Σημείωση: Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στην  ενότητα  αυτή, 
συμπεριλαμβανόμενων και των ενδείξεων επικινδυνότητας, των σύμβολων κινδύνου και των 
φράσεων επικινδυνότητος, το πλήρες κείμενο δίνεται στην ενότητα 16. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 Γενικά: Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος, σε 
περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 

 Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και καλέστε γιατρό.. 
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα 

προσβεβλημένα μέρη του σώματος  με άφθονο νερό και σαπούνι  Αν αναπτυχθεί ερεθισμός ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 

 Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό 
αέρα. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  

 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
  210 77 93 777 

4.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΆΜΕΣΕΣ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ  
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:  
Δεν είναι γνωστή κάποια ιδιαίτερη αντίδραση του ανθρώπινου σώματος στο προϊόν. 
 

4.3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Αγωγή: Συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό. 
Εφαρμόζετε δροσερό νερό με την μορφή ομίχλης στους περιέκτες που είναι εκτεθειμένοι στις φλόγες, μέχρι 
την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Απομακρύνετε τους περιέκτες από την περιοχή της φωτιάς, εάν μπορείτε να 
το κάνετε χωρίς την έκθεση σε κίνδυνο. 
 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: 
Στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί νερό, θα πρέπει να συγκεντρώνεται χωριστά για την αποφυγή 
έκπλυσης στο υδάτινο περιβάλλον. Μη διασκορπίζετε το προϊόν με υψηλής πίεσης ρεύματα νερού. 
Χρησιμοποιήστε φορείς πυρόσβεσης κατάλληλους για να περιορίσετε τη φωτιά. 
 

5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ                                        
Υδροχλώριο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου. 
Οι ουσίες | ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

5.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
Απαιτείται ειδικός, ανθεκτικός, προστατευτικός εξοπλισμός, προστατευτικά γάντια, κατάλληλη, αναπνευστική 
μάσκα με φίλτρο για χημικά προϊόντα και πλήρη κάλυψη προσώπου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται 
πολύ προσεκτικά μετά τη χρήση. 
 
Συμπληρωματικά στοιχεία: 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς. Εάν οι περιέκτες είναι εκτεθειμένοι στη 
φωτιά να διατηρούνται δροσεροί με ψεκασμό νερού. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. 
Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης αποβλήτων. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και 
το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών | προσώπου. 
Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακρυά από 
παιδιά. 
6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή 
τρόπο. Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις | επιφανειακά ύδατα | αποθέματα υπογείων υδάτων. Να μην 
αδειάζεται στο υπέδαφος | έδαφος. 
6.3 ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
Για μικρές ποσότητες: Περισυλλέξετε με κατάλληλο απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, πριονίδι, 
απορροφητικό υλικό γενικής χρήσης, γη διατόμων). 
Για μεγάλες ποσότητες: Περιορίστε τη διαφυγή υλικού με ανάχωμα. Αντλείστε το προϊόν. Απορρίψτε 
το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Συλλέξτε τα απόβλητα σε κατάλληλους 
περιέκτες, οι οποίοι μπορούν να επισημανθούν και να σφραγιστούν. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα 
και αντικείμενα επιμελώς με νερό και απορρυπαντικά, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 
6.4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Αναφορά στα μέσα προστασίας: Βλέπε Ενότητα 7 & 8. 
Αναφορά στους τρόπους απόρριψης: Βλέπε Ενότητα 13. 

ΕΝΟΤΗΤΑ  7 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα εάν αποθηκεύεται σωστά και τυγχάνει σωστού χειρισμού. Εξασφαλίστε πολύ 
καλό αερισμό αποθηκών και χώρων εργασίας. Όταν το χρησιμοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, 
µην καπνίζετε. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος 
της βάρδιας. 
Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη: 
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Η ουσία/το προϊόν είναι άκαυστο. Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. 

7.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ 
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείστε το στην αρχική συσκευασία του, ερμητικά 
κλεισμένο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Nα φυλάσσεται μακριά 
από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Προφυλάξτε το προϊόν από την ψύξη. 

7.3 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΕΙΣ  
Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Ρυθμιστής Ανάπτυξης):  
Το σκεύασμα έχει φυτορρυθμιστική χρήση για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και της 
πρωίμισης της παραγωγής. Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να 
συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως. 
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Οι παρακάτω προτάσεις για έλεγχο έκθεσης / ατομικά μέτρα προστασίας προορίζονται για την 
παραγωγή, σύνθεση και συσκευασία του προϊόντος. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΌΡΙΟ 
ΈΚΘΕΣΗΣ 

 
ΤΥΠΟΣ 

 
ΠΗΓΗ 

Mepiquat chloride Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

8.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΈΚΘΕΣΗΣ 

8.2.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Παροχή κατάλληλου εξαερισμού. Χώροι για άμεσο πλύσιμο στο χώρο εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν. 
8.2.2. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η εφαρμογή των τεχνικών μέτρων έχει πάντα μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη χρήση ατομικού 
εξοπλισμού προστασίας. 
Κατά την επιλογή ατομικού εξοπλισμού προστασίας, αναζητήστε πρόσθετη επαγγελματική συμβουλή. Ο 
ατομικός εξοπλισμός εργασίας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση. 
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία 
εργασίας. Μακριά από τρόφιµα,  ποτά και ζωοτροφές. Τα ρούχα εργασίας να φυλάσσονται χωριστά. 
 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Φοράτε προστατευτική μάσκα. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Να φορούνται κατάλληλα γάντια χημικής προστασίας (EN 374) επίσης και σε περίπτωση παρατεταμένης, απ' ευθείας 
επαφής (Συνιστώνται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το ΕΝ 374): π.χ. 
ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5 mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166) 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ  
Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. 
ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση 
εκτινάξεων ή ΕΝ 13982 σε περίπτωση σκόνης). 
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και 
μετά το ψεκασμό. Tα ρούχα εργασίας θα πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υγρό. 

ΜΟΡΦΗ Διαλυτό Υγρό. 

ΧΡΩΜΑ Απαλό ροζ 

ΟΣΜΗ Σχεδόν άοσμο. 

ΟΡΙΟ ΟΣΜΗΣ Δεν έχει καθοριστεί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων για την υγεία 
κατά την εισπνοή. 

pH 5 - 7 (20 °C,μετρήθηκε με την αδιάλυτη ουσία) 

ΣΗΜΕΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΞΗΣ  -2 °C 

ΣΗΜΕΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΣΕΩΣ 100°C  (Τα στοιχεία έχουν εφαρμογή στο διαλύτη). 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ  Δεν υπάρχει σημείο ανάφλεξης – Η μέτρηση έγινε μέχρι το 
σημείο ζέσεως. 

TAXYTHTA ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  Μ/Ε 

ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΕΟ, 
ΑΕΡΙΟ)  

Μη αναφλέξιμο. 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Μη εκρηκτικό. 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΕΚΡΗΞΗΣ  Μη εκρηκτικό. 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ   23 hPa   (20°C) 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΤΜΩΝ Μ/Δ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  1,00 g/cm3 (20°C)                                 (Οδηγία ΟΟΣΑ 109) 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Πλήρως διαλυτό. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  
(Ν-ΟΚΤΑΝΟΛΗ, ΝΕΡΟ, log Kow)  

-3,55 (Τιμή pH: 7 )                                 (Οδηγία ΟΟΣΑ 107) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

>600 °C                                                  (Οδηγία 92/69/EEC.A.15) 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ  Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως 
συνιστάται / υποδεικνύεται. 

ΙΞΩΔΕΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ)  1 mPa.s (20 °C, 100 1/s)                        (Οδηγία ΟΟΣΑ 114) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΙΞΩΔΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟ Μ/Δ 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Mη οξειδωτικό.  

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  Μη εκρηκτικό.  

9.2 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΜΕΙΞΙΜΟΤΗΤΑ  Μ/Δ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ Μ/Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και 
τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται /υποδεικνύεται. 
Διάβρωση σε μέταλλα:αλουμίνιο. 

10.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει 
χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται. 

10.3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ  

Διαβρώνει το αλουμίνιο. Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις 
εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / 
υποδεικνύεται. 

10.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ Βλέπε ενότητα 7. 

10.5  ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ  Ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξέα, ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. 

10.6 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Σε περίπτωση θερμικής αποικοδόμησης (φωτιάς) το προϊόν 
μπορεί να παράγει τοξικούς καπνούς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

11.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων 
συστατικών. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό με την εισπνοή. 
Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. 

LD50 oral | από στόματος  
(οξεία τοξικότητα από στόματος) 

LD50 Θηλυκός Αρουραίος: 464 mg/kg 
(ΟΟΣΑ  401) 

LD50 dermal | δέρματος 
(οξεία τοξικότητα δέρματος) 

LD50 αρσενικός και θηλυκός Αρουραίος: > 2.000 mg/kg 
(ΟΟΣΑ  402) 

LC50 (4h) inhalation | εισπνοής 
(οξεία τοξικότητα εισπνοής) 

LC50 Αρσενικός και θηλυκός Αρουραίος:  > 4,89 mg/l, 4 h 
(ΟΟΣΑ  403) 

Διάβρωση του δέρματος /  
Δερματικός Ερεθισμός 

Κουνέλι: μη ερεθιστικό.  
Μη ερεθιστικό για το δέρμα. 

Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη /  
Οφθαλμικός Ερεθισμός 

Κουνέλι: μη ερεθιστικό. 
Μη ερεθιστικό για τα μάτια. 

Ευαισθητοποίηση  
(Αναπνευστική ή Δερματική)  

Πείραμα Buehler σε ινδικό χοιρίδιο:  
Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε πειράματα σε ζώα. 

Μεταλλαξογόνος Δράση  
 

Δεν παρατηρήθηκε μετάλλαξη σε πειράματα σε κυτταρικές 
καλλιέργειες βακτηρίων ή θηλαστικών. 
 
Δεν παρατηρήθηκε μετάλλαξη σε εργαστηριακά πειράματα σε ζώα. 

Καρκινογένεση  Δεν παρατηρήθηκε καρκινογένεση σε εργαστηριακά πειράματα που 
έγιναν σε ζώα. 

Τερατογένεση  Μ/Δ 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 
 

Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στην αναπαραγωγή  σε 
εργαστηριακά πειράματα που έγιναν σε ζώα. 

Τοξικότητα για την ανάπτυξη 
 

 

Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στην ανάπτυξη  σε εργαστηριακά 
πειράματα που έγιναν σε ζώα. 

STOT – Μεμονωμένη έκθεση 
 

Μ/Δ 

STOT – Επαναλαμβανόμενη έκθεση 
 

Δεν παρατηρήθηκε καμία οργανοτοξικότητα σχετική με την ουσία. 
 

Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία 
τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν 
προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών. 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 
LC50 Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα): >100 mg/l, 96 h                   (Οδηγία ΟΟΣΑ 203 )        
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
EC50 Daphnia magna (Δάφνια): 68,5 mg/l , 48 h                                                 (Οδηγία 79/831/ΕΟΚ ) 
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ 
EC50 Anabaena flos-aquae: 44,8 mg/l (96 h)                                              (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)  
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 
 
EC50  Lemna gibba : (7d) 15,41 mg/l                                                          (Οδηγία ΟΟΣΑ  221, στατικό) 
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 
 
NOEC  Lemna gibba: 0,01 mg/l,                                                                 (Οδηγία ΟΟΣΑ   221, στατικό) 
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 

12.2 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O): 
Εύκολα αποικοδομήσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ. 
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 

12.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ  

Στους λευκούς επίμυες ακολουθώντας στοματική χορήγηση του Mepiquat chloride, περίπου 48% εξάγεται με 
απέκκριση στην ουρία και περίπου 38% στα στερεά απεκκρίματα. Ποσοστό μικρότερο του 1% του δρώντος 
παραμένει στους ιστούς. Συνεπώς, το δρων δεν βιοσυσσωρεύεται. 

12.4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  

Στο έδαφος και το νερό, η περίοδος ημιμεταβολής του δρώντος προσδιορίζεται ανάμεσα στις 10 και 97 
ημέρες, για θερμοκρασία που κυμαίνεται στους 20+2oC και 40% μέγιστη δυνατότητα κατακράτησης νερού. 
Η κινητικότητα του δρώντος στο έδαφος είναι αμελητέα. 

12.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ PBT KAI vPvB ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ  
Το προϊόν δεν περιέχει καμιά ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, 
τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). 
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12.6 ΑΛΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις 
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
 

12.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Να μην απελευθερώνεται το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)  

13.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
ΠΡΟΪΟΝ  

 Μην μολύνετε λίμνες, υδάτινους αποδέκτες ή κανάλια με την ουσία ή χρησιμοποιημένα δοχεία. 
 Μην απορρίπτετε στο δίκτυο αποχέτευσης. 
 Όπου είναι δυνατό προτιμήστε την ανακύκλωση από την απόρριψη ή την αποτέφρωση. 
 Εφόσον, η ανακύκλωση δεν είναι εφαρμόσιμη, το υλικό θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 
 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΚΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

 Αδειάζετε τα υπολείμματα της ουσίας. 
 Ξεπλένετε τρεις φορές τα δοχεία. 
 Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να διατίθενται προς ανακύκλωση ή απόρριψη. 
 Μην ξαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. 
 Το υλικό θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ADR / RID) 
 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: Μ/Δ 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για  
                                                                                   τη μεταφορά. 
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Μ/Δ 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Μ/Δ 
        ΣΗΜΑΝΣΗ: Μ/Δ 
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Μ/Δ 
14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Μ/Δ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΙΜDG) 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: Μ/Δ 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για  
                                                                                   τη μεταφορά. 
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Μ/Δ 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Μ/Δ 
        ΣΗΜΑΝΣΗ: Μ/Δ 
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Μ/Δ 
14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Μ/Δ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (IATA – DGR) 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: Μ/Δ 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για  
                                                                                   τη μεταφορά. 
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Μ/Δ 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Μ/Δ 
        ΣΗΜΑΝΣΗ: Μ/Δ 
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Μ/Δ 
14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Μ/Δ 
14.7 ΧΥΔΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ MARPOL 73/78 KAI TON 
ΚΩΔΙΚΑ ΙΒC: Μ/Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ  

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1272/2008 και με Αριθμό Έγκρισης Κυκλοφορίας 8221 / 2.5.2014 /ΥΑΑ&Τ στην 
Ελλάδα. 

15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος αναγράφονται στις  ενότητες  7 και 8 αυτού του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 16 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Περαιτέρω πληροφορίες:  
ΦΡΑΣΕΙΣ Η, που αναφέρονται στις ενότητες 2 & 3:  
 
Η 302         :  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H 412         :  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Acute Tox……………………..Οξεία τοξικότητα 
Aquatic Chronic……………….Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια 
 
 
Προτεινόμενες χρήσεις και εφαρμογές: Ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 
εγκεκριμένη ετικέτα του σκευάσματος. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθύνεσθε στην εταιρεία: 

ΑGROTECHNICA – ΥΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδος), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 231 0 797 386, 796 086, 797 265, Fax: 231 0 797263 
e-mail: info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr 
 

Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: 30/5/2016    
M/E: Μη εφαρμόσιμο. 
Μ/Δ: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
 
 Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στη μέγιστη δυνατή 
γνώση και εμπειρία μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν οδηγίες για 
ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και όχι εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. 
Τα στοιχεία αυτά δεν υπονοούν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για 
συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές ή δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο δύναται να 
τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα 
ενδέχεται να μην ισχύουν για παρόμοια προϊόντα ή για το συνδυασμό αυτού του προϊόντος με άλλες ουσίες ή για 
οποιαδήποτε επεξεργασία και εφαρμογή που δεν αναφέρεται στην εγκεκριμένη χρήση του προϊόντος βάσει της 
άδειας διάθεσης στην αγορά και της ετικέτας του. Είναι ευθύνη του αποδέκτη του προϊόντος να εξασφαλίσει ότι 
τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι / νομοθεσία.  

 

http://www.agrotechnica.gr/
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