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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

PENDINOVA 330 EC 

 

1.  Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Εμπορικό όνομα: PENDINOVA 330 EC 

 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
Ζιζανιοκτόνο για γεωργική χρήση. Δεν συστήνεται οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Προμηθευτής:     FINCHIMICA S.p.A. - Uffici della Direzione Commerciale 
Via Fratelli Beltrami, 15 
20026 Novate Milanese (MI) – Italy 
Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032 
E-mail: infonovate@finchimica.it 
E-mail του αρμοδίου προσώπου για το SDS: tarcisio.vavassori@st-cv.it 

 
Στοιχεία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά: 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 
Τηλέφωνο: 210 5550431  
Fax: 210 5556100   
Email: ellagret@ellagret.gr 
 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Τηλ. έκτακτης ανάγκης της εταιρίας FINCHIMICA: +39.02.382121 (εργάσιμες ώρες). 
FINCHIMICA Email: infonovate@finchimica.it 
 
166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
+30 210 7793777 Ελλάδα (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

 
 

►2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1272/2008 (CLP) 

Κλάση(-εις) κινδύνου 
Κλάση(-εις) κινδύνου και 
κωδικός Κατηγορίας(-ών) 

Δήλωση(-εις) επικινδυνότητας 

Οξεία Τοξικότητα Οξεία Τοξ. 1 H302  

Τοξικότητα Αναρρόφησης Τοξ. Αναρ. 1 H304 

Ερεθισμός Δέρματος Ερεθ. Δέρματος 1 H315 

Ερεθισμός των Οφθαλμών Ερεθ. Οφθαλμών 1 H319 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Υδάτινο Χρόνια 1  H410 

Προειδοποιητική λέξη:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
   

Ειδικές απαιτήσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα: 
 
Σύμφωνα με τον Καν. (EΕ) 1272/2008 (CLP): EUH208 - EUH401 
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 547/2011: SP1 
 
Φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι: 

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο, σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να παραχθούν τοξικές και ερεθιστικές αναθυμιάσεις. 
 

http://www.ellagret.gr/
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Δυσμενείς επιπτώσεις στη υγεία: 

Σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, δύναται να προκληθεί ερεθισμός. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης ή διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
 
Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας (Φράσεων Η) και των Δηλώσεων Προφύλαξης (Φράσεις P) που 
αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, βλέπε Τμήμα 16. 

 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

 
Εικονογράμματα Κινδύνου:  
        

   

 

 GHS07 GHS08 GHS09  

Προειδοποιητική λέξη:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
   

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  
 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς. 
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Πρόληψη):  
 

P233: Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Ανταπόκριση):  
 

P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 
και σαπούνι. 
P305+P351+P338: 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.  
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Αποθήκευση):  - 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Απόρριψη):  

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής 
απορριμμάτων. 
 

Συμπληρωματικές φράσεις 

Καν. (EΕ) 1272/2008 (CLP):  
 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

EUH208: Περιέχει πεντιμεθαλίνη/ pendimethalin (CAS No. 40487-42-1). Μπορεί να 

προκάλεσε αλλεργική αντίδραση. 

Καν. (EΕ) 547/2011:  
 

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Να αποφεύγετε η 
ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 
τους δρόμους). 

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Το PENDINOVA 330 EC είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμο (δεδομένα που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν). Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, δύναται να πραχθούν ερεθιστικές και τοξικές αναθυμιάσεις. 
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3.  Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες 

Μη εφαρμόσιμο. 
 

3.2. Μείγμα 
 

Όνομα 
Αριθμός 

CAS 
Αριθμός 

ευρετηρίου 
Αριθμός  

EC 
Αριθμός 

Καταχώρησης 
Ταξινόμηση 

Περιεκτικότητα 
(% p/p) 

Hydrocarbons, 
C10-C13, 
aromatics, <1% 
naphthalene 
(solvent naphtha) 

64742-94-5 - 922-153-0  
 

30-50 

Τοξ. Αναρ. 1 Η304 –  Υδάτ. Περ. 
Χρόν. Τοξ. 1 Η411 

Pendimethalin  

(πεντιμεθαλίνη) 
40487-42-1 

 
609-042- 

00-X 
254-938-2 

Θεωρείται ήδη 
καταχωρημένο 
σύμφωνα με τον 
Καν. REACH (ΕΕ) 
1907/2006, άρθρο 
15,παρ. 1 
(Κανονισμός 
αναφοράς CEE 
αρ.3600/92- 
αριθμός ουσίας 
85). 

 32,0 
Ερεθ. Δέρματος 1 Η317 -  Υδάτ. Περ. 

Οξεία Τοξ. 1 Η400 - Υδάτ. Περ. 
Χρόν. Τοξ. 1 Η410 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Benzenesulfonic 
acid, C10-13- 
(linear)alkyl 
derivs., calcium 
salt 
[°] 

- - 932-231-6 

01- 

2119560592- 

37-xxxx 

 1,2-7 
Ερεθ. Δέρματος 2 Η315 -  Οφθαλμ. 
Βλάβη 1 Η318 - Υδάτ. Περ. Χρόν. 

Τοξ. 3 Η412 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

2-methylpropan- 
1-ol (iso-butanol) 
[°] 
 

78-83-1 
603-08- 

00-1 
201-148-0 

Μη 

εφαρμόσι

μο 

 

0,8-5 

Ευφλ. Υγρό 3 Η 226 – Ερεθ. Δερμ. 2 
Η315 - Οφθαλμ. Βλάβη 1 Η318 -
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-

στόχους 3 (απλή έκθεση) – SΤΟΤ 
SE 3 – H335 - Ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους 3 (απλή έκθεση) – 

SΤΟΤ SE 3 – H336 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Naphthalene 
[#] 

91-20-3 202-049-3 
601-053- 

00-8 

Μη 

εφαρμόσι

μο 

 0,8-5 
Καρκιν. 2 Η351 - Οξεία Τοξ. 4 Η302 - 
Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1 Η400- Υδάτ. 

Περ. Χρόν. Τοξ. 1 Η410 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
[°]    Επικίνδυνο συστατικό του  "Γαλακτωματοποιητή", με συγκέντρωση μεταξύ 5 και 7% p/p στο PENDINOVA 330 EC. 
[#]    Επικίνδυνο συστατικό του  "Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene" (Solvent Naphtha), με συγκέντρωση 

μεταξύ 30 και 50% p/p στο PENDINOVA 330 EC. 

 
Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας (Φράσεων Η) και των Δηλώσεων Προφύλαξης (Φράσεις P) που 
αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, βλέπε Τμήμα 16. 

 
 

4.  Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 
Γενικά: Εάν απαιτηθεί ιατρική συμβουλή, να έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη του προϊόντος με την 

http://www.ellagret.gr/
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ετικέτα του ή το παρόν ΔΔΑ. Εάν ο παθών είναι αναίσθητος ή παρουσιάζει σπασμούς, 
ΜΗΝ χορηγείται υγρά και ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ελέγξτε ότι δεν εμποδίζεται 
αναπνευστική οδός και τοποθετήστε τον παθόντα με το κεφάλι σε θέση χαμηλότερη από 
το σώμα. Πλένετε πάντα τον ρουχισμό πριν τον επαναχρησιμοποιήσετε. Εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από την μολυσμένη περιοχή και μεταφέρετέ τον σε καθαρό 
αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό σε θέση ανάπαυσης η οποία διευκολύνει την 
αναπνοή. Εάν η αναπνοή έχει σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή, κατά 
προτίμηση με το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν 
γιατρό.  
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια: 

Αφαιρέσετε τους φακούς (εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει) και ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό (για τουλάχιστον 10-15 λεπτά), κρατώντας τις βλεφαρίδες καλά ανοικτές, 
έτσι ώστε να αφαιρεθούν εντελώς τυχόν υπολείμματα του προϊόντος. Εάν εμφανισθούν 
συμπτώματα οφθαλμικού ερεθισμού, ζητήστε ιατρική συμβουλή, κατά προτίμηση 
οφθαλμιάτρου. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα (ή τα μαλλιά): 

Αφαιρέστε αμέσως τα επιμολυσμένα ρούχα και απομακρύνεται προσεκτικά τα όποια 
υπολείμματα του προϊόντος έχουν παραμείνει στο σώμα. Πλύνετε τα μέρη του σώματος 
που έχουν επιμολυνθεί με άφθονο νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ερεθισμού του 
δέρματος ή εξανθήματα, ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
 

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό. 
 

 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 

 
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία σύμφωνα με την κλινική εικόνα του ασθενούς. 

 
 

5.  Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

 

Το προϊόν είναι δυνατό να καεί. Ακόμα και ένα εκτεθεί σε φλόγα ή θερμότητα, το προϊόν παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 
 
Πυροσβεστικά μέσα: Διοξείδιο του άνθρακα, χημική σκόνη, νέφος νερού ή αφρός (αφρός ανθεκτικός σε  αλκοόλες). 

Ακατάλληλα 
πυροσβεστικά μέσα: 

Νέφος νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη των συσκευασιών που δεν 
επηρεάζονται άμεσα από φλόγες. Ωστόσο, το νερο δεν θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή 
με το προϊόν για την αποφυγή περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτός από διοξείδιο του άνθρακα [CO2] και μονοξείδιο του άνθρακα  [CO], μπορεί να 
παραχθούν τοξικά αέρια οξειδίων του αζώτου [NO, NO2]. 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 

Απομακρύνετε όλα τα ατόμων που δεν σχετίζονται με την πυρόσβεση από το χώρο της πυρκαγιάς. Απομονώστε την 
περιοχή. Κατασβέστε τις εναπομείναντες εστίες πυρκαγιάς. Σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών (ιδιαίτερα σε κλειστούς 
χώρους), χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Μην χρησιμοποιείτε 
απευθείας πίδακα νερού αλλά σπρέι νερού. Για μικρές φωτιές χρησιμοποιεί αφρό, χημική σκόνη ή φορητό πυροσβεστήρα 
CO2. Ψύξτε τους περιέκτες τι οποίοι δεν επηρεάζονται άμεσα από τις φλόγες, έως ότου η φωτιά σβήσει εντελώς, 
αποφεύγοντας την επαφή μεταξύ νερού και προϊόντος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 
Συνεχίστε να ψύχετε ακόμα και όταν έχει περάσει ο κίνδυνος επανάφλεξης. 

Επιτρέψτε σε μόνο καλά εκπαιδευμένο και ενημερωμένο, σχετικά με την επικινδυνότητα  του προϊόντος, προσωπικό, να 
παρέμβει. Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τους 
περιέκτες που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, χωρίς να δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους. Διαφορετικά,  ψύξτε τους με 
νερό. Αν αυτό είναι δυνατόν, διαχωρίστε/ απομονώστε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση. 
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6.  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. (P.P.E.). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα 8 
"Έλεγχος έκθεσης / ατομική προστασία". Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας απελευθέρωσης, κρατήστε τα μη 
εκπαιδευμένα άτομα  μακριά και σε σημείο αντίθετα της φοράς του ανέμου. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Αποφύγετε τυχαία διαρροή ώστε να εμποδίσετε το προϊόν να εισέλθει στο νερό ή στο σύστημα αποχέτευσης. Ειδοποιήστε 
τις αρμόδιες αρχές εάν η διαρροή έχει εισρεύσει στο νερού ή στο αποχετευτικό δίκτυο. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Απορροφήστε το διαρρέων υλικό με άμμο / απορροφητικά υλικά (για παράδειγμα άμμο, χώμα, βερμικουλίτη) και 
τοποθετήστε το δοχεία, με την απαραίτητη επισήμανση, κατάλληλα για μεταγενέστερη διάθεση. Σε περίπτωση μεγάλης 
έκτασης διαρροής, οριοθετήστε την περιοχή και συγκεντρώστε το διαρρέων υλικό με κατάλληλη βιομηχανική σκούπα 
αναρρόφησης. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Διαθέστε το υλικό ή τα στερεά κατάλοιπα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
διάθεσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας απελευθέρωσης, κρατήστε τα μη εκπαιδευμένα άτομα  μακριά και σε 
σημείο αντίθετα της φοράς του ανέμου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οριοθετήστε την περιοχή για να αποφύγετε τυχαία 
διαρροή του προϊόντος και χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό. Συλλέξτε το νερό πυρόσβεσης. Αν το νερό 
διαρρεύσει σε σύστημα εκροής, ενημερώστε τις αρχές. 
 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Ανατρέξτε στα Τμήματα 8 και 13. 

 
 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Πριν από τη χρήση, λάβετε ειδικές οδηγίες. Μην χειρίζεστε το προϊόν εάν προηγουμένως δεν έχετε διαβάσει και 
κατανοήσει  όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. 
Λάβατε τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής υγιεινής. 
Μην τρώτε ή κρατάτε φαγητό στην περιοχή εργασίας. Μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε όταν χειρίζεστε το προϊόν. Μετά το 
χειρισμό, πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Αποφύγετε κάθε επαφή με 
το προϊόν. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή αερολύματος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή 
παρουσίας επαρκούς συστήματος εξαερισμού.  
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξοπλισμός πλυσίματος των οφθαλμών και ντους σε κοντινή απόσταση. 
 
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Η αποθήκευση του προϊόντος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις. 
Κρατήστε το προϊόν ερμητικά κλειστό, στους αρχικούς περιέκτες, σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
Αποφύγετε την άμεση έκθεση του προϊόντος στο ηλιακό φως. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά, λιπάσματα και νερό. Να φυλάσσεται μακριά  
από ουσίες με τις οποίες το προϊόν δύναται να αντιδράσει (βλ. επόμενο Τμήμα 10). 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν συνιστάται οποιαδήποτε άλλη χρήση η οποία δεν αναφέρεται στο σημείο 1.2. 

 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Συστατικό 
Τύπος ορίου 

έκθεσης 
Όριο έκθεσης Πηγή Παρατηρήσεις 

Hydrocarbons, C10- 
C13, aromatics, <1% 

naphthalene 
(EC Number: 

922-153-0) 

RCP-TWA 
50 mg/m3 
(8 ppm) 

ExxonMobil 
Ολικοί 

υδρογονάνθρακες 

Naphthalene 
(CAS Number: 

91-20-3) 
TWA 10 ppm ACGIH Δέρμα 

http://www.ellagret.gr/
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Συστατικό 
Τύπος ορίου 

έκθεσης 
Όριο έκθεσης Πηγή Παρατηρήσεις 

2-methylpropan-1-ol 
(iso-butanol) 

(CAS Number: 
78-83-1) 

OEL 
154 mg/m3 
(50 ppm) 

 
 

Αναφορά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

 
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Η χρήση τεχνικών μέτρων πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα έναντι της χρήσης ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. 
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας για να διασφαλίσετε ότι οι συγκεντρώσεις των μολυσματικών ουσιών 
στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι κάτω από οποιαδήποτε σχετικά επαγγελματικά όρια έκθεσης. εξασφαλίστε κατάλληλο 
εξαερισμού σε περίπτωση κινδύνου εκπομπών στον αέρα. Ακολουθήστε τα συνήθη πρότυπα βιομηχανικής υγιεινής. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά το χειρισμό του προϊόντος. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλειμματα. 
 

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται συνήθως προσωπικός εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας. Αν 
οι μηχανικοί έλεγχοι δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τους αερομεταφερόμενους 
ρύπους 
σε επαρκείς για την προστασία της υγείας των εργαζομένων συγκεντρώσεις,  
ενδέχεται να είναι σκόπιμη η χρήση εγκεκριμένης συσκευής αναπνευστικής 
προστασίας.  
Η επιλογή της συσκευής αναπνευστικής προστασίας, η χρήση της και η συντήρησή της,  
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν. Ανατρέξτε 
σχετικά στα παρακάτω Πρότυπα CEN για τις μάσκες: 

• EN 136 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες πλήρους ολόκληρου -  
Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

• EN 140 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ημίσεος προσώπου και 
μάσκες ενός τετάρτου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

• EN 405 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για 
προστασία από αέρια ή αέρια και σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

και στα παρακάτω Πρότυπα για τα φίλτρα: 

• EN 143 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα σωματιδίων - Απαιτήσεις, 
δοκιμές, σήμανση» 

• EN 14387:2004 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρο(α) αερίου και 
συνδυασμένο(α) φίλτρο(α) - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση. 

 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (υψηλές συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων 
σωματιδίων), χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 

Προστασία χεριών: Χρησιμοποιήστε γάντια από νεοπρένιο ανθεκτικά στα χημικά. Ανατρέξτε στα ακόλουθα 
πρότυπα CEN: 

• EN 374 "Προστατευτικά γάντια κατά χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 
4: Προσδιορισμός ανθεκτικότητας στην αποικοδόμηση από χημικές ουσίες", 

• EN 420 "Προστατευτικά γάντια - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής". 

Προστασία οφθαλμών: Πλήρη προστατευτικά γυαλιά προστασίας [EN 166 "Προστασία ματιών"]. 
 

Προστασία δέρματος: Χρησιμοποιήστε προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτική στο προϊόν. 
 

Έλεγχος της έκθεσης στο 
περιβάλλον: 

 
Αποφεύγετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

 
 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση: Υγρό 

Μορφή: Εναιώρημα 

Χρώμα: Σκούρο καφέ 

Οσμή: Χαρακτηριστική 

             Όριο οσμής: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

                                      pH: 5,5 (1% στους 20°C) 
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Σημείο τήξεως /σημείο ψύξης: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σημείο βρασμού/ όριο βρασμού: Δεν έχει προσδιοριστεί (244-292°C για παρόμοια σκευάσματα) 

Σημείο ανάφλεξης: 63°C (μη αναφλέξιμο) 

Ρυθμός εξάτμισης: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Μη εφαρμόσιμο 

Ανώτερα/κατώτερα όρια 
αναφλεξιμότητας ή εκρηξιμότητας: 

 
Μη διαθέσιμα δεδομένα  

Τάση ατμών: Μη διαθέσιμα δεδομένα (100 hPa στους 20°C για παρόμοια σκευάσματα) 

Πυκνότητα ατμών: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σχετική πυκνότητα: Μη διαθέσιμα δεδομένα (1,054 mg/l στους 20°C για παρόμοια 
σκευάσματα) 

Διαλυτότητα στο νερό: Μη διαθέσιμα δεδομένα (γαλακτωματοποιήσιμο για παρόμοια 
σκευάσματα) 

Συντελεστής κατανομής n-
octanol/νερό: 

 
Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σημείο αυτανάφλεξης: 375°C 

Θερμοκρασία αποικοδόμησης: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Ιξώδες, δυναμικό: 15,60 cP (mPa*s) στους 20°C 
7.66 cP (mPa*s) στους 40°C 

Ιξώδες, κινηματικό : 14,85 cSt (mm2/s) στους 20°C 
7.29 cSt (mm2/s) στους 40°C 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη οξειδωτικό 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. 
 
 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1. Δραστικότητα  

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις υπό τις κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.  
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις υπό τις κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης. 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Βλ. Τμήμα 7 «Χειρισμός και Αποθήκευση». 
 
10.5. Μη συμβατά υλικά 

Αποφύγετε ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες. 
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το προϊόν - εκτός από διοξείδιο του άνθρακα [CO2] και μονοξείδιο του άνθρακα [CO] - μπορεί 
να αναπτυχθούν τοξικά αέρια οξειδίων του αζώτου [NO, NO2]. 

 
 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
Το τμήμα αυτό προορίζεται για το ιατρικό προσωπικό, τους επαγγελματίες της υγείας και ασφάλειας και τους 
τοξικολόγους. Παρακάτω αναφέρονται τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το δραστικό συστατικό (Pendimethalin) και 
τα άλλα συστατικά. 
Τα τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στο τμήμα 11.1 του Κανονισμού αριθ. 830/2015, εάν δεν παρουσιάζονται 
παρακάτω, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως "μη διαθέσιμα". 
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11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

PENDINOVA 330 EC 
 

Οξεία τοξικότητα από στόματος LD50 (Αρουραίος): 500-2.000 mg/kg 
Method: ΟΟΣΑ 423. 
[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα από δέρματος LC50 (Αρουραίος): > 5,2 mg/l 
Exposure time: 4h 
Method: ΟΟΣΑ 402 
[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα από εισπνοή LD50 (Αρουραίος): > 4.000 mg/kg 
Method: ΟΟΣΑ 402 
[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα] 

 

PENDIMETHALIN (δρών συστατικό) – Αριθμός CAS: 40487-42-1 
 
Τα κύρια συμπτώματα σε περίπτωση δηλητηρίασης είναι: 
 

Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, έμετο, διάρροια και ερεθισμό του γαστρεντερικού 
σωλήνα. 

Εισπνοή:  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 

Επαφή με τα μάτια ή το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 

Οξεία τοξικότητα από στόματος LD50 (Αρουραίος Albino): 1.050 ÷ 1.250 mg/kg 
LD50 (Ποντικός): 1.340 ÷ 1.620 mg/kg 
LD50 (Σκύλος Beagle): > 5.000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα από δέρματος LD50 (Αρουραίος): > 2.000 mg/kg 
[I.Pi.Ci. data sheet] 

 
Καμιά τοξικότητα για τις μέλισσες 

 

 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα τοξικότητας για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο 
Γαλακτωματοποιητής δεν είναι ταξινομείται ως επικίνδυνος για οξεία από στόματος, οξεία τοξικότητα από εισπνοή και 
οξεία τοξικότητα από δέρματος 

 

HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Συγκεντρώσεις ατμών πάνω από τα συνιστώμενα επίπεδα έκθεσης είναι ερεθιστικές για τα μάτια και την αναπνευστική 
οδό, και μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο και ζάλη, είναι αναισθητικές και μπορεί να έχουν άλλες επιδράσεις στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Η παρατεταμένη ή / και επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα υλικών χαμηλού ιξώδους, 
ενδέχεται να επηρεάσει το δέρμα προκαλώντας πιθανό ερεθισμό και δερματίτιδα. Μικρές ποσότητες υγρού που 
αναρροφώνται στους πνεύμονες από κατάποση ή απο εμετό, μπορεί να προκαλέσουν χημική πνευμνονίτιδα ή πνευμονικό 
οίδημα. 
Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ναφθαλινίου μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αναιμία 
και καταρράκτη. Το ναφθαλίνιο προκάλεσε καρκίνο σε μελέτες εργαστηριακών ζώων, η συσχέτιση, ωστόσο, των 
ευρημάτων αυτών με τον άνθρωποι είναι αβέβαιη. 

 
Οξεία τοξικότητα από στόματος LD50 (Αρουραίος): 5.000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα από δέρματος LC50 (Κουνέλι): > 2.000 mg/l 

Οξεία τοξικότητα από εισπνοή LC50 (Αρουραίος): 5.000 mg/kg 

 
 

Διάβρωση/ ερεθισμός του δέρματος 

PENDINOVA 330 EC 
Ερεθισμός του δέρματος (κουνέλι) [Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα- Μέθοδος: ΟΟΣΑ 404]. 
 
PENDIMETHALIN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν υπάρχει ερεθισμός του δέρματος (κουνέλι). 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικά με τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης των μειγμάτων, ο Γαλακτωματοποιητής 
ταξινομείται ως ερεθιστικός για το δέρμα. 
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HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
 
 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός οφθαλμών 

PENDINOVA 330 EC 
Ερεθισμός των ματιών (κουνέλι) [Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα- Μέθοδος: ΟΟΣΑ 405]. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Κανένας ερεθισμός των ματιών (κουνέλι). 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής εμπεριέχει 
επικινδυνότητα σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν προκαλεί ερεθισμό των οφθαλμών. 

 
 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος  

PENDINOVA 330 EC 
Δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση σε πειραματόζωα (ινδικό χοιρίδιο) [Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα -
Μέθοδος: ΟΟΣΑ 406]. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής δεν 
ταξινομείται ως ουσία που προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος.  
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος. 

 
 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων 

PENDINOVA 330 EC 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν είναι μεταλλαξιογόνο [δεδομένα από τη βιβλιογραφία]. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής δεν 
θεωρείται να είναι γονιδιοτοξικός. 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν αναμένεται να είναι μεταλλαξιογόνο. 

 
 

Καρκινογένεση 

PENDINOVA 330 EC 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν είναι καρκινογόνο [στοιχεία από τη βιβλιογραφία]. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής δεν 
θεωρείται καρκινογόνος. 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν αναμένεται να είναι καρκινογόνος. 
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Τοξικότητα στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή 

PENDINOVA 330 EC 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή [στοιχεία από τη βιβλιογραφία]. Δεν προκαλεί τερατογένεση. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής δεν 
θεωρείται να προκαλεί τερατογένεση ούτε να επηρεάζει τη γονιμότητα. 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν αναμένεται να προκαλεί τερατογένεση ούτε να επηρεάζει τη γονιμότητα. 
 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 

PENDINOVA 330 EC 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 

Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής ταξινομείται ως STOT SE, κατηγορία 3, με 
ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και ναρκωτική δράση. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα, ο Γαλακτωματοποιητής δεν ταξινομείται ως STOT RE. 

 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Δεν ταξινομείται ως STOT RE ούτε ως STOT SE. 

 

Κίνδυνος από αναρρόφηση 

PENDINOVA 330 EC 
Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

 
 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας. Να αποφεύγεται η ακούσια διασπορά στο περιβάλλον. 
Παρακάτω, παρατίθενται τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το δρών συστατικό (Pendimethalin) καθώς και τα άλλα 
συστατικά. Εάν παρακάτω δεν παρατίθενται τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στον Κανονισμό αριθ. 830/2015, 
αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως "μη διαθέσιμα". 
 
12.1. Τοξικότητα 

PENDINOVA 330 EC 
Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοια σκευάσματα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
Τοξικότητα στα ψάρια LC50 (Oncorhynchus mykiss: [ιριδίζουσα πέστροφα]): 1,5 mg / l 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 
Μέθοδος: EPA 72-1 (στατικό). 
 

Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα EC50 (Daphnia magna [water flea]): 1,76 mg / l 
Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 
Μέθοδος: ΟΟΣΑ 202. 
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Τοξικότητα στα άλγη LC50 (Anabaena flosaquae):> 1000μg / 1 
Χρόνος έκθεσης: 72 ημέρες 
Μέθοδος: ΟΟΣΑ 201. 
 

Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά EC50 (Myriophyllum spicatum):> 1000 μg / l 
Χρόνος έκθεσης: 14 ημέρες 
Μέθοδος: ΟΟΣΑ 239 
 
EC50 (Lemna gibba): >1000 μg / l 
Χρόνος έκθεσης: 7 ημέρες 
Μέθοδος: ΟΟΣΑ 221 

 
PENDIMETHALIN (δρων συστατικό) - Αριθμός CAS: 40487-42-1 
Η pendimethalin (πεντιμεθαλίνη) είναι ιδιαίτερα τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες βλάβες στα υδρόβια οικοσυστήματα. 
 
Τοξικότητα στα ψάρια 
Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

LC50 (Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα)): 0,138 ppm  
LC50 (Lepomis macrochirus [bluegill sunfish]): 0,1999 ppm 
 

Τοξικότητα στα δάφνια 
Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

EC50 (Δάφνια [water flea]): 0,28 ppm 

 
 
HYDROCARBONS, C10-C13, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE (Solvent Naphtha) – Αριθμός EC: 922-153-0 
Αναμένεται να είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 
στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
BENZENESULFONIC ACID, C10-13-(LINEAR)ALKYLDERIVS., CALCIUM SALT - EC Number: 932-231-6 
2-METHYLPROPAN-1-OL (Iso-butanol) – Αριθμός CAS: 78-83-1 
Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Pendimethalin: Δεν είναι άμεσα βιοδιασπώμενο (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). 

Διαλύτης:  

Βιοαποικοδόμηση: Αναμένεται να είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο. 

Υδρόλυση: Η μετατροπή του λόγω υδρόλυσης δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 

Φωτόλυση: Η μετατροπή του λόγω φωτόλυσης δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 

Ατμοσφαιρική οξείδωση: Αναμένεται ότι αποικοδομείται γρήγορα στον αέρα. 

 
Benzenesulfonic acid, C10-13-(linear)alkyl derivs., calcium salt (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 
Διασπάται γρήγορα στο περιβάλλον. 
 
2-methylpropan-1-ol (iso-butanol) (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 
Διασπάται γρήγορα στο περιβάλλον. 

 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Pendimethalin: BCF = 5100 (ψάρια). 

Διαλύτης: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Benzenesulfonic acid, C10-13-(linear)alkyl derivs., calcium salt (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 
Τα συμπεράσματα δεν είναι δυνατά λόγω ελλιπών ή ετερογενών δεδομένων σχετικά με τα συστατικά. 

2-methylpropan-1-ol (iso-butanol) (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 
Τα συμπεράσματα δεν είναι δυνατά λόγω ελλιπών ή ετερογενών δεδομένων σχετικά με τα συστατικά. 

 
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Pendimethalin - Πτητικότητα: Η ουσία εξατμίζεται από την επιφάνεια του νερού, αργά στην ατμόσφαιρα. 
 
Διαλύτης: Αναμένεται να προσροφηθεί στα στερεά σωματίδια του εδάφους. Μέτρια πτητική. 
 
Benzenesulfonic acid, C10-13-(linear)alkyl derivs., calcium salt (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 
Τα συμπεράσματα δεν είναι δυνατά λόγω ελλιπών ή ετερογενών δεδομένων σχετικά με τα συστατικά. 
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2-methylpropan-1-ol (iso-butanol) (συστατικό του Γαλακτωματοποιητή) 

Τα συμπεράσματα δεν είναι δυνατά λόγω ελλιπών ή ετερογενών δεδομένων σχετικά με τα συστατικά. 
 
 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και vPvB 

Το PENDINOVA 330 EC είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμο (δεδομένα που πρέπει να επιβεβαιωθούν). 
 
Pendimethalin: Βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος XIII του κανονισμού REACH (ΕΕ) αριθ. 

1907/2006: τα δεδομένα δεν επαρκούν για την αξιολόγηση. 
 

Διαλύτης: Δεν θεωρείται ουσία ανθεκτική (έμμονη), βιοσυσσωρευτική και τοξική (ΡΒΤ) ούτε 
ουσία άκρως ανθεκτική (έμμονη) και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (vPvB). 
 

Γαλακτωματοποιητής: Δεν θεωρείται ουσία ανθεκτική (έμμονη), βιοσυσσωρευτική και τοξική (ΡΒΤ) ούτε ουσία 
άκρως ανθεκτική (έμμονη) και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (vPvB), εξαιτίας της απουσίας 
συστατικών με συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,1% στο μείγμα τα οποία ταξινομούνται 
ως  ταξινομείται ως ΡΒΤ ή vPvB. 

 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

PENDINOVA 330 EC: Δεν υπάρχει δυναμικό  καταστροφής του όζοντος. 

Pendimethalin: Μη διαθέσιμα δεδομένα. 

Διαλύτης: Δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις. 

Γαλακτωματοποιητής: Μη διαθέσιμα δεδομένα. 

 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της χώρας, σε χώρο εξουσιοδοτημένο για συλλογή και διάθεση 
αποβλήτων. 

 
Προϊόν/ συσκευασία: Πλύνετε τους χρησιμοποιημένους περιέκτες  και τη συσκευασία με άφθονο ζεστό νερό 

αποφεύγοντας την εισπνοή και διαθέστε τα υπολείμματα του πλυσίματος ως απόβλητα. 
Μην επαναχρησιμοποιείτε τους κενούς και καθαρισμένους περιέκτες. Οι χρησιμοποιημένοι 
περιέκτες  θα  πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / εθνικούς 
κανονισμούς. 
 

Προϊόντα καθαρισμού: Μην ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια ή κανάλια με υπολείμματα που προέρχονται από την 
αποθήκευση, επεξεργασία ή καθαρισμό των χρησιμοποιημένων περιεκτών. 
Τα υπολείμματα του πλυσίματος θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. 

 
 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

14.1. Αριθμός UN: 3082 

14.2. Οικεία ονομασία 
αποστολής UN: 

«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρό, n.o.s. (διαλύτης naphtha, 
pendimethalin)» 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά: 

 
9 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 

14.5. Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι: 

 
Θαλλάσιος ρυπαντής 

Χερσαία μεταφορά: 
Σιδηροδρομική μεταφορά 
[RID] 

UN No: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, 
Υγρό, n.o.s. (διαλύτης naphtha, 
pendimethalin)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Κίνδυνος No: 90 
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Χερσαία μεταφορά: 
Οδική μεταφορά 
[ADR] 

UN No: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, 
Υγρό, n.o.s. (διαλύτης naphtha, 
pendimethalin)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Κίνδυνος No: 90 

  

Αεροπορική μεταφορά 
[ICAO/IATA] 

UN No: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, 
Υγρό, n.o.s. (διαλύτης naphtha, 
pendimethalin)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Κίνδυνος No: 90 

  

Θαλάσσια μεταφορά 
[IMO/IMDG] 

UN No: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, 
Υγρό, n.o.s. (διαλύτης naphtha, 
pendimethalin)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Κίνδυνος No: 90 
Θαλλάσιος ρυπαντής 
EmS: F-A, S-F   

 
 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Ανατρέξτε στα Τμήματα 6, 7 και 8 
 
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC 
Μη εφαρμόσιμο. Το PENDINOVA 330 EC δεν προορίζεται για χύδην μεταφορά. 

 
 

15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

Κανονισμός Θέμα Εφαρμοσιμότητα 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος. 

Μη εφαρμόσιμο 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 Έμμονοι οργανικοί ρύποι.  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 
Εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων 
χημικών ουσιών. 

 

Οδηγία 2012/18 / ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Seveso III) 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες. 

Ποσότητες αναφοράς ορίου (E1 - 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - 
Επικινδυνότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον, στην κατηγορία Οξεία 1 ή 
Χρόνια 1): 
➢ απαιτήσεις μονάδας χαμηλότερης 

βαθμίδας = 100 τόνοι, 
➢ απαιτήσεις μονάδας ανώτερης 

βαθμίδας= 200 τόνοι. 

Οδηγία 98/24 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

Για την προστασία της υγείας και 
ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε 
χημικούς παράγοντες 

Εφαρμόσιμο 

 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν απαιτείται Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ) για το PENDINOVA 330 EC. 
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16. Άλλες πληροφορίες 

 
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
ουσιών και μειγμάτων (που τροποποιεί και καταργεί τις Οδηγίες 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ και τροποποιεί επίσης τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006). 
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 830/2015. 
 
 
Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας (Φράσεις-Η) που αναφέρονται στα Τμήματα 2 και 3: 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 

Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Η351: Ύποπτο πρόκλησης καρκίνου. 

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Η411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 
Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Προφύλαξης (Φράσεις-P) που αναφέρονται στα Τμήματα 2 και 3: 

P233: Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

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

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 

P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

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

P305+P351+P338: 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.  

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς και διεθνείς 
κανονισμούς.  
 
 
Πλήρες κείμενο των Τάξεων-και-Κατηγοριών Επικινδυνότητας που αναφέρονται στα Τμήματα 2 και 3: 

Οξεία Τοξ. 1: Οξεία Τοξικότητα, Κατηγορία 1. 

Οξεία Τοξ. 2: Οξεία Τοξικότητα, Κατηγορία 2. 

Οξεία Τοξ. 4: Οξεία Τοξικότητα, Κατηγορία 4. 

Υδάτινο Οξεία 1: Οξύς κίνδυνος (βραχυπρόθεσμα) για τα υδάτινο περιβάλλον, Οξεία Τοξικότητα, Κατηγορία 1. 

Υδάτινο Χρόνια 1: Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για τα υδάτινο περιβάλλον, Χρόνια Τοξικότητα, Κατηγορία 1. 

Υδάτινο Χρόνια 2: Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για τα υδάτινο περιβάλλον, Χρόνια Τοξικότητα, Κατηγορία 2. 

Τοξ. διά της αναρρόφ. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1. 

Καρκιν. 2: Καρκινογένεση, Κατηγορία 2. 

Οφθαλμ. Βλάβη 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1. 

Οφθαλμ. Ερεθ. 2: Σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 2. 

Εύφλ. Υγρό 3: Εύφλεκτο υγρό, Κατηγόρια 3. 

Διάβρ. Δέρμ. 2: Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2. 
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Ευαισθ. Δέρμ. 1: Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1. 

STOT SE. 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα- στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση 

 
Υπόμνημα των συντομογραφιών και ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται στο ΔΔΑ: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Αµερικανική Εταιρία Κυβερνητικών 
Υγιεινολόγων Βιοµηχανίας 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: Ευρωπαϊκή 
Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

BCF: Bioconcentration Factor: Παράγοντας Βιοσυσσώρευσης 

CAS: Chemical Abstracts Service: Αριθμός χημικής ταυτοποίησης 

CLP: Classification, Labelling and Packaging: Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία 

CSA: Chemical Safety Assessment: Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ). 

EC: European Community: Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EK) 

EC50: 50% Effective Concentration: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης 

ErC50: 50% Effective Concentration in terms of reduction in growth rate: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης, όσον 
άφορα στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. 

IC50: Inhibitor Concentration 50: Συγκέντρωση  Αναστολέα 50 

IMDG code: The International Maritime Dangerous Goods Code: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 

IATA: International Air Transport Association: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

ICAO: International Civil Aviation Organization: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

LC50: 50% Lethal Concentration: 50% Θανατηφόρος Συγκέντρωση 

LD50: 50% Lethal Dose: 50%: Θανατηφόρος Δόση 

NOEC: No Observed Effect Concentration: Συγκέντρωση Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

n.o.s.: Not otherwise specified: Εκτός άλλως ορίζεται (ε.α.ο.) 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)   

OEL: Occupational Exposure Limit: Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης 

PPE:  Personal Protective Equipment: Μέσα Ατομικής Προστασίας 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic: Ανθεκτική (Έμμονη), Βιοσυσσωρευτική και Τοξική ουσία (ΑΒΤ) 

RID: Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail: Κανονισμός για τις Διεθνείς 
Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

SDS: Safety Data Sheet: Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) 

TLV: Threshold Limit Value: Οριακή Τιμή  

TWA: Time Weighted Average: Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή 

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative: άκρως Ανθεκτική (Έμμονη) και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 
(αΑαΒ) 

 
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη, είναι τα ΔΔΑ των συστατικών των προμηθευτών και παρόμοια 
σκευάσματα. 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ακριβείς και αξιόπιστες βάσει όλων το 
διαθέσιμων στοιχείων και της διαθέσιμης γνώσης έως και την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Σκοπός των 
παρεχόμενων πληροφοριών είναι να περιγράψουν το προϊόν μας όσον αφορά στην ασφάλεια και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν μόνο το 
συγκεκριμένο προϊόν και δεν ισχύουν εάν το προϊόν αυτό χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα/ υλικά, εκτός 
εάν κάτι τέτοιο ορίζεται σαφώς στο παρόν Δελτίο. 
 
Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την τήρηση όλων των ισχυόντων τοπικών / 
εθνικών κανονισμών σχετικά με το προϊόν όσον αφορά σε όλους τις παραμέτρους που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία. 
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