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ENOTHTA 1 

TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Ονομασία ουσίας: Μίγμα αμινοξέων και πεπτιδίων. 

Συνώνυμο κοινώς γνωστό: Υδρόλυμα πρωτεϊνών. 

Εμπορική ονομασία του προϊόντος: PROTIFERT LMW 8% (εμπορικός κωδικός COLMW08002). 

Ορισμός ουσίας: Χημικά τροποποιημένο φυσικό πολυμερές. 

Κατάσταση του κανονισμού REACH: Εξαιρείται. 

Αριθ. EC: 310-296-6 (Υδρόλυμα πρωτεϊνών). 

Αριθ. CAS: 9015-54-7 (Υδρόλυμα πρωτεϊνών). 

1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜEΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Χρήση της ουσίας: Λίπασμα Νέου Τύπου, (Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 5/1.6.2007) 

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν για αυτή την ουσία. 

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), 

Τηλέφωνο 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: 

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την νομοθεσία και δεν προκύπτουν τοξικές επιδράσεις 

κάτω από κανονικές συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. 
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ENOTHTA 2 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.  1272 / 2008 / CLP: 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου. 

2.3 ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Δυσμενείς φυσικοχημικές επιδράσεις και δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία: 

Καμία. 

Δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

Καμία. 

Άλλες αρνητικές επιδράσεις: 

Καμία. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

3.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Μείγμα αμινοξέων και πεπτιδίων σε υδατικό διάλυμα. 

Όνομα Αριθμός CAS Αριθμός EC Άλλοι ορισμοί 

Αμινοξέα και πεπτίδια 9015-54-7  310-296-6 Χημικά τροποποιημένο 

Νερό 7732-18-5  231-791-2  

Επικίνδυνες ακαθαρσίες: Καμία. 

Άλλες πληροφορίες: Καμία. 

3.2 ΜΕΙΓΜΑ 

Δεν εφαρμόζεται. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 Γενικά:  Δεν υπάρχουν προβλέψιμες επικίνδυνες επιδράσεις στην κανονική χρήση της ουσίας, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε στάση 

που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν δεν αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή 

αναπνοή. 

 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας 

τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει. 

 Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.        

 Πρώτες βοήθειες: Ακολουθήστε ορθά τις πρακτικές εργασίας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις. 

      

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  210 77 93 777 

4.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα και επιδράσεις. 

4.3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και ανάλογα με τα προϊόντα που 

αποθηκεύονται πλησίον του προϊόντος, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, ψεκασμό νερού ή αφρό. Αξιολογήστε τη 

συμβατότητα με οποιαδήποτε άλλη ουσία εκεί όπου βρίσκεται η φωτιά. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα 

κατάσβεσης βάσει της συγκεκριμένης κατάστασης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ                                                                                                                

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς. Θερμική αποικοδόμηση μπορεί να 

οδηγήσει στην έκλυση τοξικών και/ή ερεθιστικών αερίων. 

5.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

Γενικές πληροφορίες: Ψύξτε τα δοχεία με νερό. Συντονίστε τα μέτρα κατάσβεσης λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Εξοπλισμός: Απαιτείται ειδικός, ανθεκτικός, προστατευτικός εξοπλισμός. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό 

αναπνευστικής προστασίας που παρέχει αέρα από ανεξάρτητη πηγή (αυτόματος αναπνευστήρας EN 137), 

κατάλληλα προστατευτικά γάντια (EN 659), κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (EN 469) και μπότες 

πυροσβεστών (HO A29 ή A30). 

5.4 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αποφύγετε να ξεπλύνετε το νερό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση σε επιφανειακά νερά / αποχετεύσεις. 

Εάν συμβεί αυτό, ενημερώστε την αρμόδια αρχή. Περιορίστε και συλλέξτε το νερό που χρησιμοποιείται για 

την κατάσβεση της φωτιάς και υπολείμματα φωτιάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

Τηρείτε τις σωστές προφυλάξεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας γάντια, προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλο 

εξοπλισμό ένδυσης και πράξτε σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και καλής εργασιακής πρακτικής, 

λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα κατά του σχηματισμού εισπνεόμενου αερολύματος/σκόνης. Εξασφαλίστε 

επαρκή εξαερισμό. Βλ. Ενότητα 8. 

6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Συλλέξτε όσο περισσότερο προϊόν είναι δυνατόν και περιορίστε την διασπορά. Μην εισάγετε το προϊόν και τα 

απόβλητα σε λύματα και επιφανειακά ύδατα, αλλά σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης που τροφοδοτούν μια 

βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Αποφύγετε να μολύνετε άλλες καλλιέργειες, τρόφιμα και ποτά. 

6.3 ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

Ανάκτηση: Περιορίστε και συλλέξτε με μη εύφλεκτο απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, 

βερμικουλίτη) και διαθέστε σε κατάλληλο περιέκτη, σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.  

Απολύμανση/καθαρισμός: Πλύνετε την πληγείσα περιοχή της διαρροής με νερό, συλλέξτε το νερό που 

χρησιμοποιείται σε κατάλληλα δοχεία και απορρίψτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Απόρριψη των συλλεγόμενων υλικών: Απορρίψτε σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική και εθνική νομοθεσία. 

6.4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους έκθεσης/εξοπλισμό ατομικής προστασίας και περαιτέρω 

ζητήματα απόρριψης αναφέρονται στις ενότητες 7, 8 και 13 αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 7.1  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 

Πρέπει πάντα να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις ασφαλείας για το χειρισμό χημικών ουσιών. Διατηρήστε 

προληπτικά μέτρα κατά του σχηματισμού εισπνεόμενων αερολυμάτων/ 

 

σκόνης. Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές από την αποθήκευση ή την απόρριψη. 

 

Μέτρα ατομικής προστασίας: Να προφυλάσσεστε και να τηρείτε πρακτικές ασφαλείας σύμφωνα με την καλή 

βιομηχανική πρακτική υγιεινή και την καλή επαγγελματική πρακτική χρησιμοποιώντας κατάλληλα προστα-

τευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και ρούχα. 

Μέτρα προφύλαξης κατά της πυρκαγιάς: Με βάση τις τρέχουσες γνώσεις, ο χειρισμός του προϊόντος δεν 

δημιουργεί κινδύνους εάν εφαρμόζονται τα συνήθη μέτρα για την προληπτική πυροπροστασία καλών 

πρακτικών εργασίας. Εργασία σε καθαρό και αεριζόμενο χώρο. Βλ. Ενότητα 8. 

Μέτρα για την πρόληψη δημιουργίας αερολύματος και σκόνης: Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις 

ορθές διαδικασίες παρασκευής. 

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις προτεινόμενες 

προφυλάξεις και διαδικασίες. 

Γενικές συστάσεις για την επαγγελματική υγιεινή: Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε σε χώρους εργασίας. 

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Αφαιρέστε τα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν εισέλθετε στους 

χώρους κατανάλωσης φαγητού. 

7.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ 

AΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ 

Ο χώρος αποθήκευσης, τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες λειτουργίας πρέπει 

να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας. Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρά και 

κατάλληλα σφραγισμένα δοχεία σε κατάλληλα σημεία για να διατηρήσετε αμετάβλητα τα αρχικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Τεχνικά μέτρα αποθήκευσης: Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τυχαίας εκκένωσης των 

προϊόντων σε αποχετεύσεις και υδάτινες οδούς σε περίπτωση ρήξης δοχείων ή δυσλειτουργίας συστημάτων 

μεταφοράς. 

Συνθήκες αποθήκευσης: Συνιστάται: Αποθηκεύστε το προϊόν σε κατάλληλα, κλειστά και καθαρά δοχεία για 

να διατηρήσετε τα γνήσια χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Συνθήκες προς αποφυγή: Αποθηκεύστε μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές 

ανάφλεξης. Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από μη 

συμβατά υλικά. 

Μη συμβατά προϊόντα: Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες 

Συσκευασία: Συνιστώμενα υλικά συσκευασίας: Αποθηκεύστε το προϊόν στο αρχικό δοχείο. 

Αντενδεικνυόμενα υλικά συσκευασίας: Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 7.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ 

AΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ 

Σταθερότητα αποθήκευσης | Θερμοκρασία αποθήκευσης: Σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, το 

προϊόν είναι σταθερό εάν διατηρείται σωστά κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

7.3 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οριακές τιμές έκθεσης στους χώρους εργασίας: Δεν υπάρχουν οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για 

αυτήν την ουσία. 

Βιολογικές οριακές τιμές: Δεν υπάρχουν βιολογικές οριακές τιμές για αυτή την ουσία. 

8.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΈΚΘΕΣΗΣ 

8.2.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι χώροι αποθήκευσης / χειρισμού του προϊόντος πρέπει να είναι επαρκώς αεριζόμενοι, δροσεροί και στεγνοί. 

Για τη χρήση της ουσίας πρέπει να τηρούνται σωστά οι προφυλάξεις ασφαλείας και να ακολουθούνται οι 

κανόνες ορθής προσωπικής υγιεινής και ορθής εργαστηριακής πρακτικής με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 89/686 / ΕΟΚ και D.Lgs 475/92 - UNI, λαμβάνοντας υπόψη την 

έκθεση σε πιτσίλισμα και / ή εκτόξευση. 

8.2.2 ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Προστασία ματιών / προσώπου: Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο αναφοράς EN 166) ανάλογα με την 

κατάσταση εργασίας σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 

Προστασία των χεριών: Γάντια εργασίας κατηγορίας II (αναφορά πρότυπο EN 374) από PVC, νεοπρένιο, 

νιτρίλιο ή ισοδύναμο. Για την κατάλληλη επιλογή, αξιολογεί τη διαπερατότητα, την υποβάθμιση, το χρόνο 

διάτρησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία που καθορίζει τη φθορά σύμφωνα με τη γενικά καλή 

βιομηχανική πρακτική. 

Προστασία του δέρματος: Ρούχα εργασίας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας II (πρότυπο αναφοράς EN 

344) σύμφωνα με τη γενική βιομηχανική πρακτική. 

Προστασία της αναπνοής: Φοράτε μια μάσκα με φίλτρο τύπου P ή γενικού  τύπου (1, 2 ή 3), εάν απαιτείται 

για συγκεκριμένες καταστάσεις εργασίας (αναφορά πρότυπο EN 141), σύμφωνα με τη γενική ορθή 

βιομηχανική πρακτική. Δεν παρέχονται πρόσθετες ρυθμίσεις και ειδικά μέτρα υγιεινής. 

Θερμικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Μέτρα υγιεινής: Χρησιμοποιήστε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό καθαρό και διατηρήσατε σε καλή 

κατάσταση. Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και μετά την εργασία. 

Προστατευτικά μέτρα: Επιλέξτε προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με την καλή βιομηχανική πρακτική. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

8.2.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση στο περιβάλλον. 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Υγρό χρώματος καφέ 

ΟΣΜΗ Χαρακτηριστική 

pH ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΔΙΑΛΥΜΑ 10% β/β 

6-7 

ΞΗΡΗ ΟΥΣΙΑ 60%w/w 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1.28 g/mL 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 

ΝΕΡΟ  (20°C ΣΕ g/l) 

Ολική 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΆΖΩΤΟ 8.0%w/w 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΆΖΩΤΟ 8.5%w/w 

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ 0.5%w/w 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 26%w/w 

9.2 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διατίθενται κατόπιν αιτήματος 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  Το προϊόν δεν παρουσιάζει κινδύνους λόγω της 

αντιδραστικότητας του. 

10.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

10.3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ  

Δεν πρέπει να σημειωθούν ιδιαίτερες καταστάσεις. 

10.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ Θερμότητα. Υψηλές θερμοκρασίες. Γυμνή φλόγα. Άμεσο 

ηλιακό φως. Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερμοκρασία > 30Ο 

C και <4ο C. 

10.5  ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ  Ισχυρά οξειδωτικά μέσα λόγω της δυνατότητας πραγμα-

τοποίησης εξώθερμων αντιδράσεων. 
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10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.6  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Κανένα στις συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τοξικολογικές δοκιμές σε προϊόντα υδρόλυσης 

πρωτεϊνών, το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι τοξικό, δεν είναι από το στόμα επιβλαβές, δεν είναι 

δερματικά επιβλαβές, καθώς επίσης δεν ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Δεν επισημαίνονται τα 

αποτελέσματα ευαισθητοποίησης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την τοξικότητα, τα οποία έχουν ληφθεί από διεξαχθείσες 

δοκιμές σε υδρόβιους ή / και χερσαίους οργανισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη το εγγενές χαρακτηριστικό της 

φυσικότητας των ουσιών που συνιστούν τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και των ιδιαιτεροτήτων τους, 

που συνδέονται με τη χρήση τους στη γεωργία, οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οφείλονται μόνο 

στην ανεξέλεγκτη διασπορά στο περιβάλλον. 

12.2 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

Το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμο σε αερόβιες συνθήκες. Τα συστατικά αμινοξέα και πεπτίδια που 

προέρχονται από φυσικές πρωτεΐνες, μεταβολίζονται με τη διαβίωση που υπάρχει στο περιβάλλον. Η 

βιολογική αποικοδόμηση παράγει πιο απλούς μεταβολίτες που εμπλέκονται στις βιοχημικές διεργασίες των 

ζωντανών κυττάρων και συνεπώς το προϊόν είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο. 

12.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 

Η αποικοδόμηση των υδρολυμάτων των πρωτεϊνών στο έδαφος παράγει αμινοξέα, επαναχρησιμοποιούμενα 

από ζωντανά όντα στην πρωτεϊνική σύνθεση και κατά συνέπεια μεταβολίσιμα. Επιμένουν στο περιβάλλον 

για πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρίς καμία τάση βιοσυσσώρευσης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Η αποικοδόμηση των προϊόντων υδρόλυσης των πρωτεϊνών στο έδαφος παράγει αμινοξέα, 

επαναχρησιμοποιούμενα σε πρωτεϊνική σύνθεση από οργανισμούς που γρήγορα μεταβολίζονται. Παρόλο που 

το προϊόν είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο, εάν υπάρχει σε άφθονες ποσότητες μπορεί να μολύνει το έδαφος 

και το επιφανειακό νερό, προκαλώντας πιθανές προσωρινές αλλοιώσεις στο σημείο διασποράς. Είναι 

απαραίτητο να αποφευχθεί η διασπορά του συμπυκνωμένου προϊόντος στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. 

12.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ PBT KAI vPvB ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ  

Δεν προκύπτουν κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με: Annex XIII of REACH. 

12.6 ΑΛΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ) 

Δράστε σύμφωνα με τις οδηγίες της τοπικής και της εθνικής νομοθεσίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται σύμφωνα με τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς για τις 

μη επικίνδυνες ουσίες. 

14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: Κανένας. 

14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: Δεν εφαρμόζεται. 

14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Δεν εφαρμόζεται. 

14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Δεν εφαρμόζεται. 

14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Δεν εφαρμόζεται. 

14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερους κανονισμούς. 

14.7 ΧΥΔΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ MARPOL 73/78 KAI TON 

ΚΩΔΙΚΑ ΙΒC: Δεν επιτρέπεται η χύδην μεταφορά του σκευάσματος. 
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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  

Η ουσία δεν υπόκειται σε ειδικές κοινοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος. Σχετική νομοθεσία για την κοινοποίηση πληροφοριών ασφαλείας: 

Κανονισμός 1907/2006 / EC (REACH) και  μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

Κανονισμός 1272/2008 / ΕC (CLP) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

Κανονισμός 453/2010 / ΕE 

Κανονισμός 830/2015 / ΕE 

D.Lgs. 81/2008 (ενοποιημένο κείμενο σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και την οδηγία 2009/161 / ΕΕ. 

15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Δεν απαιτείται για αυτήν την ουσία.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Εμπορική ονομασία: PROTIFERT LMW 8% 

ECHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 

ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Οικονομίας 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

GHS: Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα 

IBC: Διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες 

χημικές ουσίες 

MARPOL: Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία 

PΒΤ: Ανθεκτικός, βιοσυσσωρεύσιμος και τοξικός 

REACH: Εγγραφή, αξιολόγηση, εξουσιοδότηση και περιορισμός των χημικών ουσιών 

UN: Ηνωμένα Έθνη 

vPvB: Πολύ ανθεκτικό και πολύ βιοσυσσωρεύσιμο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 16 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

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 έκδοσης: 23/08/2019 

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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