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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2010) 

MANFIL 75 WG 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 
Εμπορική ονομασία:  MANFIL 75 WG 
                                        Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)  
Άλλη ονομασία:  Δεν εφαρμόζεται 
Χημική ονομασία:  Δεν εφαρμόζεται 
Συνώνυμα: Δεν εφαρμόζεται 
Χημικός τύπος: Δεν εφαρμόζεται 
Αριθ. ευρετηρίου EU (Παράρτημα Ι): Δεν εφαρμόζεται 
Αριθ. EC: Δεν εφαρμόζεται 
Αριθ. Cas: Δεν εφαρμόζεται 
Αριθ. εθνικής καταχώρησης ή REACH: Δεν εφαρμόζεται 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (Μυκητοκτόνο). 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED  
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai 400 059,  
Maharashtra, Ινδία, Τηλ.: 0091 22 666 37373, Φαξ: 0091 022 28322275, e-mail: mkt-icc@modi.com        
1.4.  Στοιχεία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά: 
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 
Έδρα:  
Θέση Ντράσεζα - Βιομηχανικό πάρκο, 190 11 Αυλώνας, Αττική, Ελλάδα  
τηλ.: +30 22950 29350-4, φαξ: +30 22950 29305 
Υποκατάστημα Β. Ελλάδος: 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Ο.Τ. 42, ΔΑ 11, 570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκη, ΤΘ 174 
τηλ.: +30 2310 788002-3, 797045, 795970, φαξ: +30 2310 799840 
Αρμόδιος για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας: agro@elton-group.com  
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:  166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
                                                                               +30 210 7793777 (Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων)  
 

 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος: Μείγμα  
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ: Xn, R43, R63 – N, R50 
Φυσικοχημικές επιπτώσεις: 
Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πιθανός κίνδυνος 
δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008: Ευαισθ. Δέρμ. 1, H317, Οφθαλμ. Ερεθ. 2, H319, Αναπαραγ. 2, H361, 
Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1, H400, Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2, H411 

mailto:agro@elton-group.com
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Φυσικοχημικές επιπτώσεις:  
Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης:  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:  
Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή 
 

             

    
           GHS07                 GHS08               GHS09 
 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου: 
EUH208: Περιέχει mancozeb μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
Δηλώσεις προφύλαξεις: 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια /εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. 
«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή». 
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 
ψεκασμό». 
«Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης». 
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. 
Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείσθε συμπτωματική θεραπεία. 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των λαχανικών και την καλλιέργεια της πατάτας και 10 μέτρων για την καλλιέργεια 
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του αμπελιού. 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι: -- 
 

 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ουσία/Μίγμα: Μίγμα 

Όνομα Αριθ. Cas  Αριθ. EC % (β/β) Σύμφωνα με την Οδηγία 
67/548/ΕΟΚ  

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Αριθ. 
Καταχώρισης 
REACH 

Mancozeb   8018-01-7 
 

------  75  
 

Τοξ. αναπ. κατ. 3; R63  
R43  
N; R50 

Αναπαραγ. 2 : H361d;  Ευαισθ. 
Δέρμ. 1 : H317;  Υδάτ. Περ. 
Οξεία Τοξ. 1 : H400;  Υδάτ. 
Περ. Χρόν. Τοξ. 2 : H411  

(*) 

(*) Δραστική ουσία για χρήση μόνο σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η οποία θεωρείται καταχωρημένη (Άρθρο 15 (1), 
Κανονισμός 1907/2006). 
Σημείωση: Το πλήρες κείμενο των R φράσεων κινδύνου και των Δηλώσεων Επικινδυνότητας H δεν αναγράφονται πλήρως 
σε αυτή την ενότητα, αναφέρονται στην ενότητα 16. 
 

 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα επιμολυσμένα βρεγμένα ρούχα. 
Μετά την εισπνοή: Μετακινήσετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. 
Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσκολιών παρέχετε οξυγόνο. Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Μετά την επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό αν  επιμένει ο 
ερεθισμός του δέρματος. 
Μετά την επαφή με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 
λεπτά. Να ζητήσετε θεραπεία από οφθαλμίατρο. 
Μετά την κατάποση: Να μην προκαλέσετε εμετό.  Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε άφθονο νερό για να πιει. Ποτέ μη 
χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό. Η κατάποση προκαλεί ερεθισμό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και γαστρεντερικές 
διαταραχές. 
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Συμπτωματική θεραπεία. 
 

 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
5.1. Πυροσβεστικά μέσα: 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη, ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σπρέι νερού. 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Εκτόξευση νερού (water jet). 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:  Η φωτιά μπορεί να δημιουργήσει: μονοξείδιο του 
άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου και του αζώτου (NOx). Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά 
μείγματα με τον αέρα. 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 
Προστατευτικά μέτρα: Ψύξτε τους περιέκτες που βρίσκονται σε κίνδυνο με σπρέι νερού. Η διάθεση των υπολειμμάτων της 
φωτιάς και του επιμολυσμένο νερού πυρόσβεσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες: Χρησιμοποιείστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και 
προστατευτικά ενδύματα. 
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτατης ανάγκης: Αποφύγετε το σχηματισμό 
σκόνης. Σε περίπτωση έκθεσης στη σκόνη θα πρέπει να φοράτε αναπνευστήρα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα 
μάτια και τον ρουχισμό. Διασφαλίστε επαρκή αερισμό. Να τηρείτε τις οδηγίες προστασίας (δείτε ενότητες 7 και 8). 
Κρατήστε μακριά πηγές ανάφλεξης. 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό δίκτυο / επιφανειακά νερά / υπόγεια ύδατα. 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Συγκεντρώστε μηχανικά αποφεύγοντας τη δημιουργία σκόνης και 
διαθέστε σε κατάλληλο περιέκτη. 
Αναφορά σε άλλες ενότητες: Nα τηρείτε τις οδηγίες προστασίας (δείτε ενότητες 7 και 8). Για πληροφορίες σχετικά με τη 
διάθεση δείτε το κεφάλαιο 13. 
 

 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:  
Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό: Φυλάσσεται τον περιέκτη καλά κλειστό. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Μην 
αναπνέεται σκόνη.  Να παρέχετε κατάλληλο εξαερισμό με αναρρόφηση σε μηχανήματα και χώρους όπου μπορεί να 
δημιουργηθεί σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. 
Συμβουλές για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις: Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ζέστη και πηγές ανάφλεξης. 
Να λάβετε μέτρα προστασίας  προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά 
μείγματα με τον αέρα. 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:  
Προϋποθέσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία: Να διατηρείτε τους περιέκτες καλά κλειστούς σε ξηρό, δροσερό και 
καλά αερισμένο χώρο. Να τους προστατεύετε από ατμοσφαιρική υγρασία και νερό. 
Συμβουλές σχετικά με την συμβατότητα στην αποθήκευση:  Δεν είναι συμβατό με τα οξέα. 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Χρησιμοποιείτε ως φυτοφάρμακο (μυκητοκτόνο). 
  
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1. Παράμετροι ελέγχου: 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης: 
Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης: Να παρέχετε κατάλληλο αερισμό στα μηχανήματα και στους χώρους όπου μπορεί να 
δημιουργηθεί σκόνη.  
Μέτρα προστασίας και υγιεινής: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλλείματα 
και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέεται τη 
σκόνη. Να βγάλετε αμέσως όλα τα επιμολυσμένα ρούχα. 
Προστασία του αναπνευστικού: Αναπνευστική συσκευή (φίλτρο σωματιδίων) μόνο αν σχηματιστεί σκόνη. 
Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες από φυσικό λατέξ, ελάχιστο πάχος στρώσης 6 mm, 
αντίσταση στη διείσδυση (διάρκεια φθοράς) περίπου 480 λεπτά, π.χ. προστατευτικά γάντια <Lapren 706> από www.kcl.de  
H σύσταση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στη χημική συμβατότητα και η εργαστηριακή εξέταση συμμορφώνεται με το 
πρότυπο EN 374 που διεξάγεται σε συνθήκες εργαστηρίου. 
Οι απαιτήσεις μπορεί να ποικίλλουν ως συνάρτηση της χρήσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπ 'όψη οι 
συστάσεις του παραγωγού των προστατευτικών γαντιών. 
Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία. Φιάλη πλύσης ματιών με καθαρό νερό.  
Προστασία του δέρματος: Μακρυμάνικα ρούχα. Μπότες. 
 

http://www.kcl.de/
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:  

Φυσική κατάσταση Στερεό. 
Χρώμα Κίτρινο  
Οσμή  Σαν του θείου.  
Σημείο ανάφλεξης 146 oC 
Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας Δεν καθορίζεται. 
Υδατοδιαλυτότητα  Διασπειρόμενο.  
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν καθορίζεται. 

 
 

  
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
10.1. Δραστικότητα:  Αντιδρά με τα οξέα. 
10.2. Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:  Δεν υπάρχουν γνωστές. 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν: Για την αποφυγή θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμανθεί. Υγρός αέρας. 
10.5. Μη συμβατά υλικά: Οξέα. 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου και του 
αζώτου (NOx). 
Επιπλέον πληροφορίες: Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες. 
 

  
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οξεία τοξικότητα (Mancozeb 75% WG): 
Οξεία τοξικότητα από στόματος LD50: > 2000 mg/kg (αρουραίος) 
Οξεία τοξικότητα από δέρματος LD50: > 2000 mg/kg (αρουραίος) 
Ερεθισμός και διαβρωτική δράση: 
Ερεθισμός του δέρματος: Μη ερεθιστικό. 
Ερεθισμός των ματιών:  Ελαφρώς ερεθιστικό. 
Eυαισθητοποιητικές επιδράσεις: 
Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Μη ευαισθητοποιητικό (γουρούνι Γουινέας). 
Εμπειρικά στοιχεία σχετικά με επιδράσεις στους ανθρώπους: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το 
δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. Η επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Η 
κατάποση προκαλεί ερεθισμό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και γαστρεντερικές διαταραχές. 
 

 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
12.1. Τοξικότητα (Mancozeb 75% WG): 
LC50 (96 ώρες): ≥ 100 mg/l (Carp)  
NOEC (24 ώρες): 1,5 mg/l (Daphnia magna) 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αAβB: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1901/2006 (REACH) κανένα από 
τα συστατικά αυτού του προϊόντος δεν είναι ΑΒΤ. 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:  Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Επικίνδυνος ρύπος των νερών. 
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Επιπλέον πληροφορίες:  Να μην διοχετεύεται σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. 
 

 
13.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:  
Συμβουλές σχετικά με τη διάθεση:  Όπου είναι εφικτή η ανακύκλωση είναι προτιμότερη από την απόρριψη. Μπορεί να 
αποτεφρωθεί όταν αυτό είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Αριθμός διάθεσης των αποβλήτων από υπολείμματα / αχρησιμοποίητα προϊόντα: 070413 Απόβλητα από οργανικές 
χημικές διαδικασίες, απόβλητα από το MFSU των οργανικών προϊόντων φυτοπροστασίας (εκτός από 02 01 08 και 02 01 09), 
συντηρητικά ξύλου, (εκτός από 03 02) και άλλα βιοκτόνα, στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 
Ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο. 
Επιμολυσμένοι περιέκτες: Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας. 
 

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Χερσαίες μεταφορές (ADR/RID) 
Αριθμός OHE: 3077 
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεά, ε.α.ο., (Mancozeb (ISO)). 
Τάξη/Τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτα επικινδυνότητας: 9 

    
Κωδικός ταξινόμησης: M7 
Περιορισμένες ποσότητες: LQ 27 3 
Κατηγορία μεταφοράς: 90 
Αριθμός κινδύνου: E 
Κώδικας περιορισμού για τούνελ: 
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές: 
Αριθμός OHE: 3077 
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεά, ε.α.ο., (Mancozeb (ISO)). 
Τάξη/Τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτα επικινδυνότητας: 9 

    
Κωδικός ταξινόμησης: M7 
Περιορισμένες ποσότητες: LQ 27  
Θαλάσσια μεταφορά: 
Αριθμός OHE: 3077 
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεά, ε.α.ο., (Mancozeb (ISO)). 
Τάξη/Τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 
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Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτα επικινδυνότητας: 9 

    
Περιορισμένες ποσότητες: 5 kg / 30 kg  
EmS: F-A, S-F 
Εναέρια μεταφορά:  
Αριθμός OHE: 3077 
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεά, ε.α.ο., (Mancozeb (ISO)). 
Τάξη/Τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτα επικινδυνότητας: 9 

    
Περιορισμένη ποσότητα επιβατών: IATA – συσκευασία     Υ956 / 30 kg G 
Οδηγίες – Επιβάτη:                                                                      956 
IATA – Μέγιστη ποσότητα – Επιβάτη: IATA – συσκευασία  400 kg 
Οδηγίες – Φορτίο: IATA – Mέγιστη ποσότητα -                      956 
Φορτίο:                                                                                           400 kg 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:  
Eεπικίνδυνο  για το περιβάλλον: ναι   

 
  

 
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:   
Κατηγορία Seveso:  
Ευρωπαϊκοί κανονισμοί: 
1993/13/ΕΚ (VOC): 0% 
Εθνική νομοθεσία:  
Περιορισμοί για την απασχόληση: Να τηρείτε τους περιορισμούς απασχόλησης για νέους. Να τηρείτε τους περιορισμούς 
απασχόλησης για τις έγκυες και τις μητέρες σε λοχεία. 
Νερό: Κλάση επιμόλυνσης (D): 2- επιμόλυνση νερού. 
 

 
16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Λίστα Φράσεων κινδύνου και Δηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέρονται σε προηγούμενες ενότητες: 
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 
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R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 
 
 
Τα δεδομένα των σημείων 4 έως 8 καθώς επίσης και 10 έως 12 δεν αναφέρονται εν μέρει στη χρήση και τον κανονικό χειρισμό του προϊόντος (βλ. πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση και σχετικά με το προϊόν), αλλά στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων σε περίπτωση ατυχημάτων και παρατυπιών. 
Οι πληροφορίες περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος(α) και βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας. 
Οι προδιαγραφές παράδοσης περιέχονται στο αντίστοιχο έγγραφο του προϊόντος.  
Αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν εγγύηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως ορίζεται στις κείμενες νομικές διατάξεις. 

 


