
  

GIBBER 4 SL – L.Gobbi srl  1/7 

    

Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας GGIIBBBBEERR  44  SSLL  

Ημερομηνία σύνταξης: 14/05/2010 
Αναθεώρηση αρ. 2 από τις 29/04/2014 
 

    

 
 
1. Ταυτοποίηση της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης 
 
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος 
Εμπορική επωνυμία: GIBBER 4 SL 

 
1.2 Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και μη συνιστώμενες 
χρήσεις 
Χρήση: στη γεωργία ως ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών 
 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  
Επωνυμία εταιρείας: L.Gobbi Srl 
Διεύθυνση: Via Vallecalda, 33 16013 Campo Ligure (Ge) 
Τηλέφωνο: +39 010 920395  
Αριθμός φαξ: +39 010 921400 
Email του αρμόδιου ατόμου που ετοίμασε το δελτίο δεδομένων περί ασφαλείας των υλικών: 
info@lgobbi.it 
 
1.4 Αριθμός τηλεφώνου για επείγοντα περιστατικά 
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE CA GRANDA - NIGUARDA (MI) 
Τηλ: 0039 02 66 10 10 29  
 
 
2. Ταυτοποίηση κινδύνων 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με το Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008 
Μη ταξινομηθέν 
 
2.2 Στοιχεία ετικέτας 
 
P102 + P405: Πρέπει να φυλάσσεται σε κλειδωμένο μέρος και σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση 
τα παιδιά 
P270: Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού και το κάπνισμα κατά την χρήση του 
προϊόντος 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, συμμορφωθείτε 
με τις οδηγίες χρήσης 
SP1:  Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του 
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2.3 Λοιποί κίνδυνοι 
Κανένας. 
 
3. Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 
3.2 Μείγματα 
 

Συστατικά 
Αρ. CAS/ 
Αρ. CE 

Κατάταξη στην 
κλάση 1272/2008 

Κατάταξη στην 
κλάση 

67/548/ΕΟΚ 
Περιεκτικότητες 

Γιββερελλικό οξύ 
77-06-5/ 

201-001-1 

Μη ταξινομηθέν Μη ταξινομηθέν 4% β/o 

 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  
Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής αερίων, μεταφέρετε το άτομο σε σημείο με καθαρό αέρα. Αν η 
αναπνοή δεν είναι κανονική, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Απομακρύνετε τα βλέφαρα από τον βολβό για να εξασφαλίσετε ότι θα ξεπλυθούν επαρκώς. 
Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός συνεχιστεί. 
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αναζητήστε άμεσα ιατρική 
βοήθεια αν ο ερεθισμός συνεχιστεί. 
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο με άμεση όσο και με καθυστερημένη 
εκδήλωση 
Δεν είναι γνωστά τυπικά συμπτώματα και επιδράσεις. 
 
4.3 Ενδείξεις ότι επιβάλλεται άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του ιατρού σας. 
 
5. Πυροσβεστικά μέτρα: 
 
5.1 Πυροσβεστικά μέτρα  
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Νεφελοποιημένο νερό, CO2, αφρός, ξηρή σκόνη. 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Κανένα 
 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ουσίες ή το μείγμα 
Σε περίπτωση καύσης μπορεί να δημιουργηθεί μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
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5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες 
Οι πυροσβέστες πρέπει να έχουν αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τις αναθυμιάσεις και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (πυρίμαχο ρουχισμό). 
 
6. Μέτρα έναντι της τυχαίας απελευθέρωσης 
 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες επείγουσας 
ανάγκης 
Στην περίπτωση αερομεταφερόμενων ατμών φορέστε αναπνευστική μάσκα. Να φοράτε 
προστατευτικό προσωπικό εξοπλισμό (γάντια από νιτρίλιο...) (βλ. ενότητα 8) 
 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Συλλέξτε όσο γίνεται περισσότερο από το προϊόν σε ένα καθαρό δοχείο για επαναχρησιμοποίηση ή 
απόρριψη. Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος σε αποχετεύσεις, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια 
ύδατα και γειτονικές περιοχές. 
 
6.3 Μέθοδοι και υλικό για συγκράτηση και καθαρισμό 
Σε περίπτωση διαρροής, χρησιμοποιήσετε απορροφητικά υλικά (για παράδειγμα, άμμο ή 
πριονίδια). Απορρίψτε το υλικό που συλλέξατε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλέπε 
ενότητα 13). 
 
6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες 
Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προσωπική προστασία και την απόρριψη παρατίθεται στις 
ενότητες 8 και 13. 
 
7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Φοράτε προστατευτικό προσωπικό εξοπλισμό (γάντια από νιτρίλιο...). Πλύνετε τα χέρια και το 
μολυσμένο δέρμα μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Φροντίστε έτσι ώστε να υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα και εξαερισμός στα καταστήματα και 
στον χώρο εργασίας. 
 
7.2 Προϋποθέσεις για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 
Αποθηκεύστε σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας. Να 
διατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Αερίζετε 
τους χώρους. Προστατεύστε από την υγρασία και αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία. 
 
7.3 Συγκεκριμένη τελική χρήση 
Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1, δεν υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες χρήσεις. 
  
8. Στοιχεία ελέγχου έκθεσης/προσωπική προστασία 
 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 
Δεν υπάρχουν γνωστά όρια έκθεσης. 
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8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
8.2.1 Κατάλληλοι μηχανολογικοί έλεγχοι 
Καμία συγκεκριμένη σύσταση. 
 
8.2.1 Ατομικά μέτρα προστασίας, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Δεν έχει καθοριστεί. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ:  Φοράτε γάντια χημικής προστασίας (EN 374).  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά με 
πλευρικές ασπίδες (γυαλιά με πλαίσιο) (για παράδειγμα EN166). 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ: Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό ανάλογα με τις 
συνήθεις προφυλάξεις για το χειρισμό των χημικών ουσιών. 
 
9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες  
 
9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ρευστό 
ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο 
ΟΣΜΗ: Ήπια χαρακτηριστική οσμή 
pH (1% σε νερό) στους 20° C: 3.4 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: 326 ° C 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ: Δεν έχει οριστεί 
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ: Διαλυτό στο νερό. 
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: 126 ° C 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ στους 20 ° C: 1032 g/l 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: Δεν έχει οριστεί 
 
9.2. Λοιπές πληροφορίες 
Μη διαθέσιμες. 
 
10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 
10.1 Αντιδραστικότητα  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μείγμα. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης και χειρισμού (βλέπε ενότητα 7). 
 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται 
Δεν διαφέρουν από τις συνθήκες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 7. Ωστόσο, ακολουθείτε τις 
συνήθεις προφυλάξεις έναντι χημικών ουσιών. 
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10.5 Ασύμβατα υλικά 
Κανένα γνωστό. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Σε περίπτωση καύσης μπορεί να δημιουργηθεί μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
 
11. Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 
Για το γιββερελλικό οξύ: 
Οξεία τοξικότητα: Η ουσία παρουσιάζει χαμηλή οξεία τοξικότητα, όταν χορηγείται από το στόμα, 
το δέρμα ή εισπνέεται από αρουραίους. 
Ερεθισμός του δέρματος: μη ερεθιστικό 
Ερεθισμός των οφθαλμών: ελαφρώς ερεθιστικό 
Γονιδιοτοξικότητα: Μη γονιδιοτοξικό 
Καρκινογένεση: Δεν είναι καρκινογόνο 
Αναπαραγωγική τοξικότητα: Μη τοξικό 

 
Για το προϊόν GIBBER 4 SL: 
Οξεία τοξικότητα σε αρουραίους:  

- LD50  για στοματική χορήγηση > 2000 mg/kg 
- Δερματική LD50 > 2000 mg/kg 
- Εισπνοή LC50 > 5.19 mg/L 

Ερεθισμός του δέρματος: μη ερεθιστικό 
Ερεθισμός των οφθαλμών: ελαφρώς ερεθιστικό 
Ευαισθητοποίηση δέρματος: μη ευαισθητοποιητικό 
 
12. Οικολογικές πληροφορίες 
 
12.1  Τοξικότητα 
 
Για το γιββερελλικό οξύ: 
Επιπτώσεις σε υδρόβια είδη: 
Κατ' ουσίαν μη τοξικό για τα ψάρια, 96h LC50> 100 mg/l  
Ασθενώς τοξικό για τα υδρόβια ασπόνδυλα, 48h EC50 = 76 mg/l  
Ασθενώς τοξικό για τα φύκια, 72h EbC50 = 17 mg/L, 72h ErC50 = 25 mg/L 
 
Για το προϊόν GIBBER 4 SL: 
Μη τοξικό για τα φύκια, 72h ErC50 = 1193,69 mg/L. 72h EyC50 = 631,88 mg/L  
Μη τοξικό για τα υδρόβια φυτά 

- Αριθμός Fronds :72h ErC50 = 5182,17 mg/L; 72h EyC50 = 4071,33 mg/L 
- Ξηρό βάρος: 72h ErC50 = 5564,85 mg/L. 72h EyC50 = 4207,70 mg/L 

Μη τοξικό για τις μέλισσες, LD50 επαφή> 2347 µg σκευάσματος/μέλισσα; LD50 διά του στόματος > 
2324 µg σκευάσματος/μέλισσα  
Μη τοξικό για τους γεωσκώληκες, LC50 > 1000 mg/kg 
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12.2  Ανθεκτικότητα και διασπασιμότητα 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το μείγμα. 
Η δραστική ουσία «γιββερελλικό οξύ» παρουσιάζει ταχεία διάσπαση, ως εκ τούτου, η χρόνια 
έκθεση υδρόβιων οργανισμών θεωρείται αμελητέα. 
 
12.3  Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το μείγμα. 
Για το γιββερελλικό οξύ: 
η τιμή log Pow-1,86 σε pH 7,0 (πολύ λιγότερο από 3) θεωρείται αμελητέο δυναμικό 
βιοσυσσώρευσης. 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το μείγμα. 
Η δραστική ουσία «γιββερελλικό οξύ» έχει πολύ χαμηλή συγγένεια για το έδαφος (από μελέτες 
απορρόφησης / εκρόφησης). 
 
12.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.6 Λοιπές δυσμενείς επιπτώσεις 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
13. Ζητήματα απόρριψης 
 
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς 
κανονισμούς. Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος σε πηγές νερού. 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΩΝ: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. 
 
14. Πληροφορίες μεταφοράς 
 
Το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο βάσει των ισχυουσών διατάξεων για τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων οδικώς (ADR),  σιδηροδρομικώς (RID), δια της θαλάσσιας οδού (κώδικας IMDG) 
και αεροπορικώς (IATA). 
 
15. Πληροφορίες για τους ρυθμιστικούς κανονισμούς 
 
15.1 Συγκεκριμένοι κανονισμοί/νόμοι ασφαλείας, υγείας και προστασίας περιβάλλοντος για 
την ουσία ή το μείγμα 
Το προϊόν δεν υπόκειται σε πρόσθετους κανονισμούς εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο 
παρόν δελτίο. 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Δεν έχει γίνει επεξεργασία μιας αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για το μείγμα. 
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16. Λοιπές πληροφορίες 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Η παρούσα είναι η δεύτερη έκδοση σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010 (Παράρτημα Ι). Τα 
τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα για το γιββερελλικό οξύ αντλήθηκαν από τον φάκελο 
καταχώρισης της ουσίας (Σχέδιο Αναφοράς Αξιολόγησης, DAR). 
 
Σημείωση για τους χρήστες: 
Όλες οι πληροφορίες στον παρόν δελτίο δεδομένων περί ασφαλείας των υλικών θεωρείται ότι είναι 
σωστές με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρεις. Είναι ευθύνη 
του χρήστη να λάβει τις παρούσες πληροφορίες και να τις εφαρμόσει με τον κατάλληλο τρόπο. Η 
L. Gobbi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες σε πρόσωπα ή πράγματα που μπορεί να 
προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Το παρόν δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας ακυρώνει και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. 


