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1. TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ /  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Εμπορικό όνομα: MACROLIP | NPK 20-20-20  
Κοινό όνομα: Λίπασμα ΕΚ | ΝPK 20-20-20 

1.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Λίπασμα ΕΚ | ΝPK 20-20-20 για γεωργική χρήση. 

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  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:  
Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕC, το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο υλικό. 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Το προϊόν είναι μείγμα των ακόλουθων ουσιών:  

ΣΥΝΘΕΣΗ CAS No. EINECS No. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

Ουρία  57-13-6 200-315-5 R22, 36, 37, 38 

Φωσφορικό Μονοκάλιο 7778-77-0 231-913-4 Δεν ταξινομείται. 

Φωσφορικό 
Μονοαμμώνιο 

7722-76-1 231-764-5 Δεν ταξινομείται. 

 Θειικό Αμμώνιο 7783-20-2 231-984-1 R52 

Νιτρικό Κάλιο 7757-79-1 231-818-8 R8 

Μείγμα χηλικών 
μετάλλων 

014025-15-1 237-864-5 R22 

Θειικό Κάλιο 7778-80-5 231-915-5  
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

· Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέττα, 
όπου είναι δυνατόν). 
· Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, να του γίνει τεχνητή αναπνοή. 
· Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν 
μολυνθεί. 
· Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
· Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός με ερεθισμό του φάρυγγα, μόνο 
εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  

 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων  210 77 93 777 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Τα ΝΡΚ υδατοδιαλυτά λιπάσματα, που δεν περιέχουν νιτρική αμμωνία δεν αυτοαναφλέγονται και συνήθως δεν καίγονται. 
Μην εκρηκτικό κάτω από κανονικές συνθήκες. 

 
· Κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης: 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. 
· 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 περιορίσθε 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, φωσφορικά άλατα, μεταλλικά οξείδια. 
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: Απαιτείται ειδικός, ανθεκτικός, προστατευτικός εξοπλισμός, 
προστατευτικά γάντια, κατάλληλη, αυτοδύναμη, αναπνευστική συσκευή (SCBA), με μάσκα που λειτουργεί σε κατάσταση 
θετικής πίεσης. 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 
μακρυά από παιδιά.  
· 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. 
· Μέθοδοι καθαρισμού: Συλλέξτε το εκλυόμενο υλικό σε κατάλληλους συλλέκτες για διάθεση.  
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. Αποφύγετε διασκόρπιση 
των υδάτων που έχουν μολυνθεί με μηχανικούς φραγμούς και απορροφήστε ή συγκρατήστε τα με πριονίδι, άμμο, ξηρό 
χώμα, γη διατόμων ή οποιοδήποτε άλλο προσροφητικό μέσο και στη συνέχεια συγκεντρώστε σε κατάλληλο συλλέκτη 
χημικών αποβλήτων. 

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 επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε το προϊόν. Ελαχιστοποιήστε την παραγωγή σκόνης. 

7.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακρυά από παιδιά. Διατηρείστε το στην αρχική συσκευασία του, μακρυά από άμεσο ηλιακό 
φως, υγρασία, πηγές θερμότητας, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Nα φυλάσσεται μακρυά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές.  
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 Παρ’ όλο που δεν υπάρχει επίσημο νομικό όριο, σύμφωνα με  ACGIH 
2003, η συνιστώμενη ανώτατη τιμή συγκέντρωσης είναι 10 mg/m3 για 
ολική εισπνοή σκόνης στον εργασιακό χώρο.  
 
Μονοκάλιο Φωσφορικό EU OEL (Ευρώπη):  
TWA: 5 mg/m3 8 ώρες / ώρα, Μορφή: Σκόνη. 
 
Φωσφορικό Αμμώνιο EU OEL (Ευρώπη): 
TWA: 5 mg/m3 8 ώρες / ώρα, Μορφή: Σκόνη. 
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8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

8.2 Έλεγχος έκθεσης 

8.2.1 Έλεγχος έκθεσης των εργαζομένων 
στο χώρο εργασίας 

Παροχή κατάλληλου εξαερισμού. Χώροι για άμεσο πλύσιμο στο χώρο 
εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν. 

8.2.1.1 Αναπνευστική προστασία Χρησιμοποιείτε αναπνευστική μάσκα για να αποφύγετε τη σκόνη ή 
ειδική μάσκα με φίλτρο αερίων KD ή Α1.Β1.Ε1.Κ1 (για αέρια που 
ελευθερώνονται κατά την αποσύνθεση). 

8.2.1.2 Προστασία χεριών Φοράτε γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC. 

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 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, μπότες από καουτσούκ, 
γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC και συσκευή προστασίας ματιών 
/ προσώπου. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με 
νερό και σαπούνι, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. 
Tα ρούχα εργασίας θα πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση. 

8.2.2 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης Μη μολύνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το σκεύασμα ή τα κενά 
συσκευασίας του. 
Το προϊόν δεν μολύνει το περιβάλλον, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα 
και σε επαρκή ποσότητα. 

 
 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Εμφάνιση Στερεό (σκόνη) | Κρυσταλλική μορφή. 

Χρώμα Κόκκινο.  

Οσμή Άοσμο. 

pH 4 - 6 

Σχετική πυκνότητα Πυκνότητα: 1100 – 1200 kg/m3 (χύδην) 

Σημείο Ζέσεως Στερεό.  

Σημείο Ανάφλεξης Μ/Δ 
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αναφλεξιμότητα Μ/Δ 

Εκρηκτικές ιδιότητες Το νιτρικό κάλιο είναι οξειδωτικό  και ως εκ τούτου, αυξάνει την ένταση οποιασδήποτε 
πυρκαγιάς και την πιθανότητα μίας έκρηξης. 

Οξειδωτικές ιδιότητες Το νιτρικό κάλιο είναι οξειδωτικό . 

Πίεση ατμών Μη εφαρμόσιμο, διότι αποτελεί στερεό. 

Διαλυτότητα 
Στο νερό 
Σε οργανικούς διαλύτες 

 
45 – 85 g / 100 ml νερού στους 20oC (68oF). Μερικώς διαλυτό στο νερό (20oC). 

Eπιφανειακή τάση Μη εφαρμόσιμο, διότι αποτελεί στερεό. 

Αναμειξιμότητα με νερό 45 – 85 g / 100 ml νερού στους 20oC (68oF). Μερικώς διαλυτό στο νερό (20oC). 

Ιξώδες Μη εφαρμόσιμο, διότι αποτελεί στερεό. 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1 Συνθήκες που πρέπει  
να αποφεύγονται 

Παρουσιάζει σταθερότητα υπό κανονικές συνθήκες. 
Να αποφεύγονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης, το άμεσο ηλιακό φως, οι 
πηγές φλόγας / σπινθήρα και η υγρασία. 

10.2 Υλικά που πρέπει να 
αποφεύγονται 

Οξειδωτικά, αναγωγικά, καύσιμα υλικά. 
Οξέα και αλκάλεα. 

10.3 Επικίνδυνα υλικά 
αποσύνθεσης 

Στην περίπτωση καύσης του προϊόντος οξείδια του αζώτου, φωσφόρου, καλίου 
αποσυντίθεται απελευθερώνοντας τοξικά αέρια (οξείδια αζώτου). 
Σε επαφή με αλκαλικά υλικά, μπορεί να απελευθερώσει αέρια αμμωνίας. 
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

LD50 oral (οξεία τοξικότητα από στόματος) 
 
LD50 dermal (οξεία τοξικότητα δέρματος) 
 
LC50 (4h) inhalation (οξεία τοξικότητα από 
αναπνοής) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 Νιτρικό κάλιο:  

LD50 = 3750 mg/kg, από στόματος, αρουραίος, 
LD50 = 1901 mg/kg, από στόματος, κουνέλι. 
 

 Φωσφορικό μονοαμμώνιο:  
LD50 > 2000 mg/kg, από στόματος, αρουραίος, 
LD50 > 5000  mg/kg, δέρματος, κουνέλι. 
 

 Φωσφορικό μονοκάλιο:  
LD50 > 2000 mg/kg, από στόματος, αρουραίος, 
LD50 > 4640 mg/kg, δέρματος, κουνέλι. 
 

 Μείγμα χηλικών μετάλλων:  
LD50 > 2000 mg/kg, από στόματος, αρουραίος, 
 

 Ουρία:  
LD50 = 8471 mg/kg, από στόματος, αρουραίος. 

Ερεθιστικότητα δέρματος Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Ερεθιστικότητα οφθαλμών Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Ευαισθητοποίηση δέρματος Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Χρόνιες επιπτώσεις (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια έκθεση) 

Όργανα | Στόχοι:  
Περιλαμβάνει υλικό, που προκαλεί βλάβη στα ακόλουθα όργανα: 
Δέρμα, μάτια, μύτη / ιγμόρεια, λαιμό.  

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
Poecilia reticulata (LC50), 96 ώρες, 180 mg/l, 
Poecilia reticulata (LC50), 96 ώρες, 188 mg/l,  
Poecilia reticulata (LC50), 96 ώρες, 191 mg/l, 
Poecilia reticulata (LC50), 96 ώρες, 200 mg/l 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 
Oncorhynchus mykiss (LC50), 96 ώρες, 6.6 mg/l,  
Pimephales promelas (LC50), 96 ώρες, > 20 mg/l,  
Daphnia magna (LC50), 96 ώρες, > 20 mg/l, 
Oncorhynchus mykiss (LC50), 96 ώρες, 36.7 mg/l, 
Oncorhynchus mykiss (LC50), 96 ώρες, 39.2 mg/l, 
 
ΝΙΤΡΙΝΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 
Ψάρι (LC50) 96 ώρες, > 9100 mg/l,  
 
ΜΕΙΓΜΑ ΧΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Ψάρι (LC50) 96 ώρες, > 100 mg/l, 
 
ΟΥΡΙΑ 
Daphnia magna (LC50), 48 ώρες, 3910 mg/l, 
Ψάρι (LC50) 96 ώρες, 17500 mg/l, 

ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Μη μολύνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης, με το σκεύασμα ή τα κενά 
συσκευασίας του. Αποφύγετε τη διασπορά του προϊόντος σε υδάτινες 
επιφάνειες. 

 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 

To 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 ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά 
συσκευασίας του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετέ τα (τριπλό πλύσιμο), ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό. H 
διάθεση των κενών συσκευασίες να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές νομοθεσίες και οδηγίες.  
Κοινοτικές προβλέψεις: Εταιρείες που αναλαμβάνουν την μεταφορά και χειρισμό αποβλήτων, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την Dir. 91/156/EC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του λιπάσματος  
MACROLIP | NPK 20-20-20 

 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Τα λιπάσματα ΝΡΚ δεν ταξινομούνται  ως επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς UN για τη μεταφορά 
επικίνδυνων υλικών και τους κανονισμούς διεθνών οδικών (ADR), σιδηροδρομικών (RID) και θαλάσσιων (IMDG) 
μεταφορών.  

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 S2, Μακριά από παιδιά. 
 S 3/7, Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλεισμένος. 
 S 8,  Ο περιέκτης  να προστατεύεται από την υγρασία. 
 S 29, Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. 

 
Η προτεινόμενη ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος βασίζεται στις αρχές των ακόλουθων νομοθεσιών:  
1. 67/548/EC (Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 378/94),  
2. 1999/45/ΕC (Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 265/2002, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1214, Β’ τεύχος, 19/9/2002),  
3. 2001/60/EC (τροποποίηση της Οδηγίας 1999/45/EC) σχετικά  με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων,  
4. Καν. 2003/2003/ EC,  
5. Καν. 1907/2006 της Ευρ. Βουλής και του Συμβουλίου της 18/12/2006 
 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη  εφ’ όσον ζητηθεί. 

 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Προτεινόμενες χρήσεις και εφαρμογές: Ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 
εγκεκριμένη ετικέττα του σκευάσματος. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθύνεσθε στην εταιρεία 
ΑGROTECHNICA ΟΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 231 0 797 386, 796 086,, Fax: 231 0 797263 
e-mail: info@agrotechnica.gr, 
www.agrotechnica.gr 
 
Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: 9/2014 
                                                                                                     (*) Τροποποιήσεις αναφορικά με προηγούμενες εκδόσεις. 
                                                                                                       M/E: Μη εφαρμόσιμο. 
                                                                                                       Μ/Δ: Μη διαθέσιμα στοιχεία 
 
Oι πληροφορίες που παρέχονται στο παρών Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών, τις μέχρι 
σήμερα διαθέσιμες γνώσεις και τη σήμανση των επικίνδυνων ουσιών. Η παραπάνω έκθεση πληροφοριών δεν συνεπάγεται εγγύηση 
ακριβείας.  Οι πληροφορίες αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν και δεν ανταποκρίνονται σε παρόμοια σκευάσματα ή σε συνδυασμούς με 
άλλα υλικά. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει, εάν οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας τον ικανοποιούν, σε ότι αφορά τη χρήση και εφαρμογή. 

 

http://www.agrotechnica.gr/
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