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1. TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ /  ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Εμπορικό όνομα: AGROLIP – Zn 10 EL 
Κοινό όνομα: Λίπασμα ΕΚ (βάσει του Καν. 2003/2003/ΕΚ) –  Ethylenediaminetetraacetic acid, zinc diammonium 
complex, 54% aqueous solution. 

1.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Προϊόν θρέψης | Λίπασμα Ψευδαργύρου σε υγρή μορφή (Λίπασμα ΕΚ, βάσει του Καν. 2003/2003/ΕΚ) 
Υψηλής συγκέντρωσης, Χηλικό (EDTA). 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΑGROTECHNICA OBEE, Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσ/νίκη,  
Τηλ. + 30 231 0 797386, 796086, 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 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή 
ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Δεν αποτελεί επικίνδυνο προϊόν, βάσει της νομοθεσίας EU – GHS / 
CLP No. 1272/2008.  

2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ  Βάσει της νομοθεσίας EU – GHS / CLP No. 1272/2008: Δεν 
απαιτούνται..  

2.3 ΆΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  Η ουσία δεν παρουσιάζει τα κριτήρια για ΑΒΤ ή αΑαΒ σύμφωνα με 
το Παράρτημα ΧΙΙΙ του Κανονισμού REACH (βλέπε παρ. 12). 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ OΝΟΜΑΣΙΑ ΙUPAC ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ  

Ethylenediaminetetraacetic acid, zinc 
ammonium complex, 54% aqueous 
solution. 

Ethylenediaminetetraacetic acid, zinc 
ammonium complex. 

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  

ECHA No.  Αρ. CAS   Αρ. CE    

 67859-51-2 267-400-7 
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4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 Γενικά:  Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα ή για οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε ημι-κάθετη θέση. 

Ξεκουμπώστε τα ρούχα για να αναπνέει καλύτερα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο 

νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε 

ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει. 
 Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό σε 

περίπτωση απώλειας των αισθήσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων  210 77 93 777 
 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 Κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και ανάλογα με τα προϊόντα που αποθηκεύονται 
πλησίον του προϊόντος, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, 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. 

 Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν: Στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί νερό, θα 
πρέπει να συγκεντρώνεται χωριστά για την αποφυγή έκπλυσης στο υδάτινο περιβάλλον. Μη διασκορπίζεται το 
προϊόν με υψηλής πίεσης ρεύματα νερού. Χρησιμοποιήστε φορείς πυρόσβεσης κατάλληλους για να περιορίσετε 
τη φωτιά. 

 Ειδικοί κίνδυνοι: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς. Θερμική 
αποικοδόμηση μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση τοξικών και/ή ερεθιστικών αερίων. 

 Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης κατά την καύση: Διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, 
οξείδια του αζώτου. 

 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: 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.  
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 Προφυλάξεις για το χρήστη: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Φυλάξτε το κλειδωμένο 
και μακριά από παιδιά. Βλέπε ενότητα 8 του παρόντος ΔΔΑ. 

 Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να 
χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Μη μολύνετε τα νερά 
άρδευσης ή ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Συλλέξτε όσο περισσότερο εκλυόμενο υλικό 
μπορείτε για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη. 

 Μέθοδοι καθαρισμού: Συλλέξτε το εκλυόμενο υλικό σε κατάλληλους συλλέκτες για διάθεση. Ξεπλύνετε τα 
υπολείμματα με άφθονο νερό. Αποφύγετε διασκόρπιση του προϊόντος με μηχανικούς φραγμούς και 
απορροφήστε ή συγκρατήστε το προϊόν με πριονίδι, άμμο, ξηρό χώμα, γη διατόμων ή οποιοδήποτε άλλο 
προσροφητικό μέσο και στη συνέχεια συγκεντρώστε σε κατάλληλο συλλέκτη χημικών αποβλήτων. Η διαχείριση 
των υδάτων που έχουν μολυνθεί, κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης ενός ατυχήματος, θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες τοπικές, εθνικές και κοινοτικές προβλέψεις και κανονισμούς. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Ο χειρισμός να γίνεται κάτω από συνθήκες επαρκούς εξαερισμού. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την εισπνοή του ψεκαστικού υγρού.  Αποφύγετε τη δημιουργία νέφους. 
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κατά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ορθής βιομηχανικής 
υγιεινής και μέτρων  χειρισμού χημικών. 

7.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποφύγετε την επαφή με αλουμίνιο, ψευδάργυρο, νικέλιο, χαλκό και κράμα χαλκού. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά 
από παιδιά. Διατηρείστε το στην αρχική συσκευασία του, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος. Nα φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Συσκευάστε σε PVC, PE. 
 

7.3 ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

8.1 Οριακές τιμές έκθεσης Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

8.2 Έλεγχος έκθεσης 

8.2.1 Έλεγχος έκθεσης των εργαζομένων 
στο χώρο εργασίας 

Τηρείστε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά το χειρισμό χημικών.   
Παροχή κατάλληλου εξαερισμού. Χώροι για άμεσο πλύσιμο στο χώρο 
εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν. 
Απομακρύνετε τα ρούχα στα οποία έπεσε το προϊόν. Αποφύγετε επαφή 
με το δέρμα. 

8.2.1.1 Αναπνευστική προστασία Ακολουθείστε τις προϋποθέσεις της  ορθής βιομηχανικής υγειινής και 
των μέτρων  χειρισμού χημικών. 

8.2.1.2 Προστασία χεριών Φοράτε γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC, προτεινόμενα γάντια 
νιτριλίου ( EN 374 ),  χρόνος διαπερατότητας > 480 min. 
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8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

8.2.1.3 Προστασία ματιών Φοράτε προστατευτικά γυαλιά (δίοπτρα) ή προστατευτικό προσώπου. 
Χώροι πλύσης οφθαλμών στο χώρο εργασίας. 

8.2.1.4 Προστασία δέρματος Ακολουθείστε τις προϋποθέσεις της  ορθής βιομηχανικής υγειινής και 
των μέτρων  χειρισμού χημικών. 

8.2.2 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης Μη μολύνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το σκεύασμα ή τα κενά 
συσκευασίας του. 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Εμφάνιση Υγρό (25°C) 

Χρώμα Κίτρινο. 

Οσμή Ελαφριά οσμή αμμωνίας. 

pH 6 – 8  (1%) 

Σχετική πυκνότητα 1.35 + 0.01 g/ml 

Σημείο Ζέσεως 105-110°C  

Σημείο Ανάφλεξης Μ/Δ 

Αναφλεξιμότητα Μ/Δ 

Εκρηκτικές ιδιότητες Μ/Δ 

Οξειδωτικές ιδιότητες 18 mPa.s (20°C) 

Πίεση ατμών Ίδια με το νερό. 

Διαλυτότητα 
Στο νερό 
Σε οργανικούς διαλύτες 

 
Διαλυτό στο νερό. 

Eπιφανειακή τάση Μ/Δ 

Αναμειξιμότητα με νερό Μ/Δ 

Ιξώδες Μ/Δ 

Πυκνότητα 1150-1380 Kg/mc 

Σχετική πυκνότητα  Μ/Ε 

Πυκνότητα Ατμών (νερό=1) Ίδια με το νερό.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  
(Ν-ΟΚΤΑΝΟΛΗ, ΝΕΡΟ) 

log pow < 0 

Άλλες πληροφορίες Σημείο κρυστάλλωσης < -10 °C 
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10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1 Συνθήκες που πρέπει  
να αποφεύγονται 

Να αποφεύγονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης, το άμεσο 
ηλιακό φως και η υγρασία. 
Να αποφεύγετε η επαφή με άλλες οξειδωτικές ουσίες.  

10.2 Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Αλουμίνιο, νικέλιο, χαλκός, κράμα χαλκού, ψευδάργυρος. 

10.3 Προϊόντα αποσύνθεσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται τοξικά αέρια. 

10.4 Σταθερότητα Το προϊόν παραμένει σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και 
αποθήκευσης.  

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

LD50 oral (οξεία τοξικότητα από στόματος) 
Ethylenediaminetetraacetic acid, zinc ammonium 
complex. 

Μ/Δ 

LD50 dermal (οξεία τοξικότητα δέρματος) 
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric ammonium 
complex, 

Μ/Δ 

LC50 (4h) inhalation (οξεία τοξικότητα από 
αναπνοής) 
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric ammonium 
complex, 

Μ/Δ 

Ερεθιστικότητα δέρματος Μ/Δ. 

Ερεθιστικότητα οφθαλμών Μ/Δ 

Ευαισθητοποίηση δέρματος Μ/Δ 

Χρόνιες επιπτώσεις (βραχυχρόνια και μακροχρόνια 
έκθεση) 

Μ/Δ 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

12.1 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Μ/Δ 

12.2 ΕΜΜΟΝΗ /  
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ  

Μ/Δ 

12.3ΔΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ  

Μ/Δ 

12.4ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ  

Μ/Δ 

12.5 ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Μ/Δ 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ) 

ΠΡΟΪΟΝ  
Το υλικό θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΚΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    
             Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σύσταση. 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Θα πρέπει να γίνεται χρήση άθραυστων περιεκτών, που θα φέρουν ετικέττες με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσεως. 
 
Μη επικίνδυνο κατά την μεταφορά.  
 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προτεινόμενη ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος βασίζεται στις αρχές των ακόλουθων νομοθεσιών:  
 Κανονισμός (ΕΚ)   1907/2006 
 Κανονισμός (ΕΚ)   1272 / 2008 
 Νομοθετικό Διάταγμα 81/2008 (Ενοποιημένος νόμος για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας), ως τροποποιήθηκε και η οδηγία 2009/161 / ΕΕ. 
 Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 334/1999, όπως τροποποιήθηκε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

- 

 
 
 
 
 



 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του λιπάσματος 

AAAGGGRRROOOLLLIIIPPP   ---   ZZZnnn         
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 5/7/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το προϊόν δεν ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 ( CLP). 
 
Προτεινόμενες χρήσεις και εφαρμογές: Ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 
εγκεκριμένη ετικέτα του σκευάσματος. 
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθυνθείτε 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: 5/7/2016    
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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