
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
 

DELTA GAMMA AGRO ABEE Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας  

Ηµεροµηνία / Αναθεώρηση: 10.09.2016 Έκδοση: 3.0 

Προϊόν: DUCLOR 48 EC 

 

1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας 

DUCLOR 48 EC 
Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο 

 DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E. 

Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300 Ασπρόπυργος. 

Τηλ.: 210 28 49 412 

Fax: 210 28 50 352 

E-mail: dgagro@otenet.gr 

  Τηλέφωνο ανάγκης: 6932 549354 
 

2. Προσδιορισμός των κινδύνων 
 

Πιθανοί κίνδυνοι. 

 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3 – Η226  

Οξεία τοξικότητα – από του στόματος Κατηγορία 3 – Η301  

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Κατηγορία 1 – Η304  

Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1 – Η317  

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 1 –  

H318 Οξεία τοξικότητα – δια της εισπνοής Κατηγορία 4 –  

Η332 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3 – 

Η335 

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 1 – H400  

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 1 – Η410 

 

Εικονογράμματα 

κινδύνου: 
 

GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, 

GHS09 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  

H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς. 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 

 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε. 

P243: Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
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P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/ αέρια/συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  

 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

 

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης 

μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο 

ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. 

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.  

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 

εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

 

3. Σύσταση/ στοιχεία για τα συστατικά 
 

Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά: 

 

Κοινό όνομα Cas No % EU No 67/548 1272/2009 

Chlorpyrifos 2921-88-2 48 220-864-4 T – R25 N – R50/53 Acute Tox. 3 – H301 Aquatic Acute 1 - 

H400 Aquatic Chronic 1 - H410 

Xylene 1330-20-7 ~ 45 215-535-7 Xn – R20/21 Xi – 

R38 

Flam Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H312, 

H332 Skin Irrit. 2 – H315  

CaABS/nbutanol  ~4  R10 Xn – R22 Xi – 

R37/38, R41 

Flam Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H302 

Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 1 – H318 

STOT SE 3 – H335 

 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P330: Ξεπλύνετε το στόμα. 

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P305+P351+P338+P310: 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. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

Αντίδοτο: Θειική ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777. 
 

 

 



5. Μέτρα πυρόσβεσης 

 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Σε περίπτωση περιορισμένης φωτιάς: χημική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Ψεκασμός με νερό ή με αφρό ανθεκτικό 

στην αλκοόλη.  

 

Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης: Αντιμετωπίστε την πυρκαγιά από προστατευμένο μέρος . 

Περιορίστε τα νερά με τα οποία σβήστηκε η φωτιά για περαιτέρω διάθεση. Διατηρείστε τη 

συσκευασία δροσερή ψεκάζοντας με νερό.  

 

Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποικοδόμησης: CO, CO2, HCI, SOχ, NOχ, POχ, χλωρίδια 

και σουλφίδια.  

 

Προστασία των πυροσβεστών: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 

Χρησιμοποιείστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 
 

6. Μέτρα για αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα προστασίας (βλέπε 

καφ. 8). Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, κλείστε πηγές ανάφλεξης.  

 

Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μέθοδοι καθαρισμού: Διαθέστε το φάρμακο και τη 

συσκευασία του σε ειδικό μέρος αποτέφρωσης αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς και 

τοπικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση που έχουν μολυνθεί επιφανειακά ύδατα ενημερώστε τις 

αρχές. Τα μολυσμένα εδαφικά στρώματα πρέπει να απομακρύνονται. Σε περίπτωση μικρής 

διαρροής: Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή κάποιο άλλο αδρανές υλικό. 

Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα μέσα αποδοχής για την αποφυγή μόλυνσης του 

περιβάλλοντος.  

 

Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής: Μαζέψτε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό. Σκεπάστε 

τα υπολείμματα με απορροφητικά υλικά όπως πηλός ή άμμος για περαιτέρω διάθεση. 
 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
Χειρισμός: Μην αναπνέετε τους ατμούς. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  

 

Αποθήκευση: Διατηρήστε το προϊόν κλειδωμένο, μόνο στην αρχική του συσκευασία καλά 

κλεισμένη σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Διατηρήστε τη συσκευασία στεγνή, 

μακριά από ισχυρές βάσεις, θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  

 

Κατάλληλα υλικά συσκευασίας: Πλαστικά δοχεία πολλαπλών στρώσεων τύπου COEX ή 

δοχεία με επίστρωση πολυαιθυλενίου. 
 

8. Έλεγχοι έκθεσης και ατομική προστασία 
 

Μηχανικά μέτρα: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Στους αποθηκευτικούς χώρους και στους 

χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νερό για πλύσιμο των ματιών και σώματος.  

 

Μέτρα υγιεινής: Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα ρούχα χωριστά 

πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  

 

Όρια έκθεσης στην εργασία: Κοινή ονομασία: TLV (USA) Κοινή ονομασία: TLV (USA) 

Chlorpyrifos 0,2 mg/m3 , A4 skin (1999) Xylene 434 mg/m3 , A4 (1996)  

 



Μέτρα ατομικής προστασίας: Προστασία δέρματος και σώματος: Φορέστε κατάλληλη 

προστατευτική ενδυμασία. Προστασία ματιών : Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα 

προστασίας προσώπου 
 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Φυσική κατάσταση: Υγρό  

Χρώμα: Ήλεκτρου - διαυγές  

Οσμή: Χαρακτηριστική  

Μοριακό βάρος: Chlorpyrifos: 350,62  

Σημείο τήξεως: Θερμοκρασία αποδόμησης:  

Ειδικό βάρος: Chlorpyrifos: 41,5-43,5 °C (καθαρό) Πάνω από 160 oC 1,06-1,08  

Τάση ατμών: Chlorpyrifos: 2,4x10-5 mm Hg σε θερμοκρασία 25 oC (καθαρό)  

Διαλυτότητα στο νερό: Γαλακτωματοποιήσιμο  

Σημείο ανάφλεξης: Chlorpyrifos: πάνω από 23 oC (κλειστό καπάκι)  

Eκρηκτικές ιδιότητες: Xylene: χαμηλό όριο έκρηξης = 1% υψηλό όριο έκρηξης = 7% 
 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
Σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.  

Συνθήκες προς αποφυγή: Προστατέψτε από ηλιακό φως και υπερβολική θερμότητα. 

Αποφύγετε θερμοκρασίες πάνω από 75 0C.  

Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και βάσεις.  

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: CO, CO2, HCI, SOX, NOX, POX, χλωρίδια και σουλφίδια  

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν παρατηρείται επικίνδυνος πολυμερισμός. 
 

11. Τοξικολογικά στοιχεία 
 

Οξεία τοξικότητα:  

Από στόματος: LD50=508 mg/kg (rat)  

Από δέρματος: LD50>2000 mg/kg (rabbit)  

Από εισπνοή: LC50= 3.3 mg/l, 4 ώρες (rat)  

Τοπικές επιδράσεις:  

Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ερεθιστικό (rabbit)  

Ερεθιστικότητα στα μάτια: Ερεθιστικό (rabbit)  

Ευαισθητοποίηση: Προκαλεί. (guinea pig) Κοινό όνομα: Chlorpyrifos  

Καρκινογένεση: Δεν προκαλεί.  

Μεταλλαξιγένεση: Δεν προκαλεί.  

Τερατογένεση: Δεν προκαλεί στα πειράματα ζώων. 
 

12. Οικολογικά στοιχεία 
 

Παραμονή/ Αποικοδόμηση Στο έδαφος: Χρόνος ημιζωής(t1/2): 80-279 ημέρες (έδαφος) 

 

Συντελεστής βιοσυσσώρευσης: Δεν βιοσυσσωρεύεται στους υδρόβιους οργανισμούς 

 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

LD50=476 mg/kg (πουλιά)  

LC50=7.1 μg/l, 96 ώρες (rainbow trout)  

LC50=0.1μg/l, 48 ώρες (Daphnia) (MCW)  

LC50=1.7μg/l, 48 ώρες (Daphnia) ((Pesticide Manual)  

NOEC > 0.4mg/l (Selenastrum capricornutum) (Pesticide 

Manual)  

Τοξικό στις μέλισσες. 
 



13. Στοιχεία σχετικά με την διάθεση 
Σύμφωνα με τους τοπικούς Κανονισμούς. 

 

14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά 
 

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά: UΝ Νο: 3017 ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ, ΥΓΡΑ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ (CHLORPYRIFOS) 

 

Επίγεια μεταφορά (οδική, σιδηροδρομική) 

 

Χαρακτηρισμός προϊόντος: Οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο, Υγρό, Τοξικό, Εύφλεκτο ( Chlorpyrifos)  

Κατηγ. ADR/RID: 6.1, PG III 
 

  
 

Θαλάσσια μεταφορά 

 

Θαλάσσιος ρυπαντής: ΝΑΙ  

Χαρακτηρισμός προϊόντος: Οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο, Υγρό, Τοξικό, Εύφλεκτο ( Chlorpyrifos) 

 Κατηγ. IMDG: 6.1  

Κατηγ. Συσκευασίας: III 

 

Αεροπορική μεταφορά 

 

Χαρακτηρισμός προϊόντος: Οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο, Υγρό, Τοξικό, Εύφλεκτο ( Chlorpyrifos) 

UΝ/ID Νο.: 3017  

Κατηγορία IATA-DGR: 6.1 
 

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις 
 

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2) 

 

16. Άλλες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο συμβόλων κινδύνου και φράσεων κινδύνου εάν αναφέρεται ως επικίνδυνο συστατικό 

στην ενότητα 3: 

 

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3  

 

R10 Εύφλεκτο.  

R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.  

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.  

R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης  

R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.  

R38 Ερεθίζει το δέρμα.  

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες 

δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3  

 

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.  

H301 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.  

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.  



Η312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.  

H315 Προκαλεί δερματικό ερεθισμό.  

H318 Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.  

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.  

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

 

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα 

γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν 

την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν 

απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και 

δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, 

ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε 

περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να 

τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη 

συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των 

προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα 

και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία. 


