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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP 

1.  Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Εμπορικό όνομα: ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP 
 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Χρήση: Μυκητοκτόνο. 
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εργοστάσιο παρασκευής:  SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A. 

Διεύθυνση: 
Calle 4, Mz-B1, Lote 18, Urb. Ind. Las Vegas  
Puente Piedra, LIMA 22 PERU 

Τηλέφωνο:  (511)548 0205 

Fax:  (511)548 3292 

Email: anycander@saldecoperu.com 

 
Στοιχεία του κατόχου έγκρισης, υπεύθυνου επικοινωνίας και διάθεσης 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 

+30 210 7793777 (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

Διαθεσιμότητα:  24 ώρες (Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων).  

Λοιπές παρατηρήσεις:  Μη διαθέσιμες πληροφορίες.  

 
 

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

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

Κλάση(-εις) κινδύνου Κατηγορία(-ες) κινδύνου  Δήλωση(-εις) επικινδυνότητας 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 H332  

Υδάτινο περιβάλλον, Οξεία Κατηγορία 1 H400  

Υδάτινο περιβάλλον, Χρόνια Κατηγορία 1 H410 

 
Δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις: Μη εφαρμόσιμο. 
Δυσμενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
Δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, βλέπε Τμήμα 16. 

 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ (CLP) 

 
Εικονογράμματα Κινδύνου:  
        

  

  

        GHS07 GHS09   

mailto:ellagret@ellagret.gr
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Προειδοποιητική λέξη:  Προσοχή  
   

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  
 

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

Δηλώσεις Προφύλαξης:  
 

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ σταγονίδια.  
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.  
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 

Συμπληρωματικές φράσεις:  
 

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

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
 

3.  Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες 

Μη εφαρμόσιμο. 
 
3.2. Μείγματα 

 

Αναγνωριστικός κωδικός συστατικού 
Συγκέντρωση 

(% w/w) 

Ταξινόμηση συστατικού 
(Σύμφωνα με τον Καν. 

1272/2008/ΕΕ) 

Αριθμός 
καταχώρησης 

REACH 
Συστατικό/ Χημική 

ονομασία 
Αριθμός CAS Αριθμός EC 

Copper Oxychloride 
(ClCu2H3O3)2 

1332-40-7 
215-572-9 
(EINECS) 

≈ 85 (**) 

Acute Tox. 4: H302; Acute 
Tox. 4: H332; Aquatic Acute 
1: H400; Aquatic Chronic 1: 

H410 

(*) 

Sodium 
diisopropylnaphthalene 

sulphonate 
1322-93-6 

215-343-3 
(EINECS) 

<2 
Acute Tox. 4: H302; Eye 

dam 1: H318; Acute Tox. 4: 
H332; STOT SE 3; H335 

01-2119969954-
16-XXXX 

 
(*) Δραστική ουσία για χρήση μόνο σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το Άρθρο 15(1) του Καν. 1907/2006/ΕΕ. 
(**) ισοδύναμο με 50% χαλκό. 

 
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, βλέπε Τμήμα 16. 
 
 

4.  Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ελέγξτε την αναπνοή του και 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, χορηγήστε οξυγόνο. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, καλέστε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 
του σώματος με νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν ή αναπτύσσονται, καλέστε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15-20 λεπτά 
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κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή αναπτύσσονται.  

Σε περίπτωση κατάποσης:  Εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή αναπτύσσονται. Μην 
χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό 
πρόσωπο. 

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε 
περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια σε ιατρικό προσωπικό. Μην αφήνετε 
ποτέ τον παθόντα μόνο του.  

 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες (σχετικά με το δρων συστατικό, 
οξυχλωριούχος χαλκός) 

Κατάποση: Γαστροεντερική διαταραχή, ναυτία, εμετός, έγκαυμα οισοφάγου και στομάχου, 
κοιλιακό άλγος, διάρροια, αιμόλυση, ηπατική ανεπάρκεια με σχηματισμό 
κοκκιώματος στο ήπαρ, νεφρική ανεπάρκεια, πυρετός, εξασθένιση. 

Εισπνοή: Διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργιάς, βήχας, δύσπνοια, αυξημένη 
έκκριση βλέννας, πυρετός. 

Επαφή: Ερεθισμός οφθαλμών, ερεθισμός δέρματος, ερεθισμός του βλεννογόνου.  
 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Υποστηρικτή και συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου. 
Χορηγήστε ενεργό άνθρακα ή αλατούχο καθαρτικό (τύπος: θειικό νάτριο ή μαγνήσιο ή παρόμοιο). 
 
Αντίδοτο: EDTA, BAL ή πενικιλλαμίνη. 
 

 

5.  Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:  Ξηρές χημικές ουσίες, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αφρός, νερό σε σταγονίδια.  

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:  Συμπαγής βολή νερού.  
 

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

Σε περίπτωση πυρκαγιάς  μπορεί να παραχθούν ερεθιστικά και πιθανόν τοξικά αέρια/ καπνούς λόγω θερμικής 
διάσπασης ή καύσης (οξείδια του χαλκού ενώσεις χλωρίου: HCl και τελικώς Cl2).  
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 

Μέτρα προστασίας:  Απομακρύνετε του μη έχοντες εργασία από την περιοχή του συμβάντος. 
Κατασβέστε από προστατευμένη περιοχή. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού 
(παραμείνετε στην αντίθετη πλευρά της φυσικής, λόγω του αέρα, ροής των 
καπνών). Ανάλογα την περιοχή της πυρκαγιάς, είναι προτιμότερη η μη χρήση 
νερού για την αποφυγή περιβαλλοντικής ρύπανσης. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, χρησιμοποιήστε το νερό με προσοχή.  
Ψεκάζετε με νερό τις συσκευασίες που έχουν εκτεθεί στην πυρκαγιά για να τις 
διατηρήσετε δροσερές.  
Περιορίστε το νερό πυρόσβεσης για περαιτέρω διάθεση.  

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός 
για τους πυροσβέστες:  

Φορέστε πλήρη προστατευτικό ρουχισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.  

 
 

6.  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης:  Αποφύγετε την επαφή ή την εισπνοή του προϊόντος.   

Για προσωπικό έκτακτης ανάγκης:  Απομονώστε τη ρυπασμένη περιοχή και περιορίστε την πρόσβαση μόνο σε 
αρμόδιο προσωπικό.  
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα με φίλτρο 
σκόνης. Απομακρύνετε οποιαδήποτε πιθανή πηγή ανάφλεξης. Αερίστε το χώρο 
πριν εισέλθετε. 
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6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Αποφύγετε την επέκταση της διαρροής. Κρατήστε τον διαρρέον υλικό καθώς και τα απορρέοντα υλικά καθαρισμού, 
μακριά από το αποχετευτικό δίκτυο ή υδάτινους αποδέκτες. Σταματήστε τη διαρροή, εάν αυτό δεν εμπεριέχει κίνδυνο. 
Στην περίπτωση ρύπανσης υδάτινων αποδεκτών, αποχετευτικών δικτύων, του εδάφους ή της χλωρίδας, ενημερώστε τις 
αρμόδιες αρχές.  

 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  

Καλύψτε το διαρρέον υλικό με απορροφητικό υλικό ή άμμο, συλλέξτε το αποφεύγοντας τον σχηματισμό σκόνης και 
τοποθετείστε το μέσα σε κατάλληλο περιέκτη για περαιτέρω διάθεση.  

 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα  

Βλ. Τμήματα 8 και 13. 
 
 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή ή η εισπνοή του προϊόντος. 
Χειριστείτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενη περιοχή, εάν δυνατόν, με εγκαταστάσεις πλυσίματος των ματιών και σώματος 
(ντους ασφαλείας).  
Απομακρύνετε οποιαδήποτε πιθανή πηγή ανάφλεξης στις περιοχές χειρισμού και αποθήκευσης. Απαιτείται η τήρηση 
κανόνων προσωπικής υγιεινής. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Με το πέρας της εργασίας, αφαιρέστε τα μαυλισμένα ρούχα και πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι. 
Αποθηκεύσετε/ πλύνετε ξεχωριστά τα μολυσμένα ρούχα. 
Μη χειρίζεστε ελαττωματική/ κατεστραμμένη συσκευασία χωρίς να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. 
Κρατήστε τους περιέκτες ερµητικά κλειστούς όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. 
 
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, με την κατάλληλη σήμανση.  
Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευόμενο από το άμεσο ηλιακό φώς, τη θερμότητα 
και την υγρασία. 
Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από φλόγα και πηγές θερμότητας. 
Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να διαθέτουν πυροπροστασία και συσκευή προστασίας από ηλεκτρικές εκκενώσεις. 

 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

Οι εγκεκριμένες στην ετικέτα του (ως φυτοπροστατευτικό προϊόν - χαλκούχο μυκητοκτόνο).  
 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

(Χαλκός): ADI: 0,15 mg Cu/kg bw/ημέρα, AOEL: 0,072 mg Cu/ kg bw/ημέρα.  
TLV-TWA (ACGIH): 1 mg/m3 (χαλκός). 
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι: 
Διασφαλίστε φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, έλεγχο των πηγών ανάφλεξης, μέτρα πυρόσβεσης και την ύπαρξη 
εγκαταστάσεων πλυσίματος σώματος /  ματιών στους χώρους εργασίας.  
 
Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: 

Προστασία οφθαλμών/ προσώπου:  Γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά, τα οποία εξασφαλίζουν πλήρη 
προστασία των οφθαλμών (π.χ. τύπου Univet 543). 

Προστασία δέρματος:  Φοράτε την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (ποδιά ή αλλά προστατευτικά 
ρούχα, γάντια νιτριλίου και πλαστικές μπότες ή μπότες από καουτσούκ). 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:  Μάσκα μιας χρήσεως με φίλτρο P2.  

Θερμικοί κίνδυνοι:  Μη εφαρμόσιμο.  
 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: 
Αποφύγετε τη διαρροή. Κρατήστε το προϊόν στις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Κρατήστε τους περιέκτες ερμητικά 
κλειστούς.  
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9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση:  Στερεό (σκόνη) 

Χρώμα: Μπλε 

Οσμή:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Όριο οσμής:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Τιμή pH (σε διασπορά 10%):  6.2 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία  

Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο ανάφλεξης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Ταχύτητα εξάτμισης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):  Μη εύφλεκτο 

Ανώτερη/κατώτερη αναφλεξιμότητα ή όρια 
εκρηκτικότητας:  

Μη εφαρμόσιμο 

Πίεση ατμών:  Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

Πυκνότητα ατμών:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα:  0.55  

Διαλυτότητα:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία  

Θερμοκρασία αποσύνθεσης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Ιξώδες:  Μη εφαρμόσιμο 

Εκρηκτικές ιδιότητες:  Μη εκρηκτικό 

Οξειδωτικές ιδιότητες:  Μη διαβρωτικό 

 
9.2. Άλλες πληροφορίες 

Αναμειξιμότητα:  Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Λιποδιαλυτότητα: Μη διαθέσιμα στοιχεία  

Αγωγιμότητα: Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Ομάδα αερίων: Μη εφαρμόσιμο 

 
 

10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

 
10.1. Αντιδραστικότητα  

Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
 
10.2. Χημική σταθερότητα  

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Αποφύγετε την αποθήκευση σε θερμές και υγρές συνθήκες. Αποφύγετε την αποθήκευση κοντά σε πήγες θερμότητας 
ή/και ανάφλεξης. Αποθηκεύετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και υδατίνους αποδέκτες.  
 
10.5. Μη συμβατά υλικά 
Αλκαλικά υλικά. Διαβρωτικά μετάλλων. 
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Από την θερμική διάσπαση ή καύση του προϊόντος, μπορεί να παραχθούν ερεθιστικά και πιθανόν τοξικά αέρια (οξείδια 
του χαλκού ενώσεις χλωρίου: HCl και τελικώς Cl2).  
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11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα:  

Οξεία τοξικότητα, Στόματος: LD50:  >2.264 mg/kg (αρουραίοι)  

Οξεία τοξικότητα, Δέρματος: LD50:  >2.000 mg/kg (αρουραίοι) (*) 

Οξεία τοξικότητα, Εισπνοής: LC50 (4 ώρες): >1.95 mg/l αέρα (αρουραίοι) (*) 

Οξείες επιδράσεις:  

Ερεθισμός/ διάβρωση δέρματος:  Μη ερεθιστικό 

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες/ οφθαλμικός ερεθισμός: Ελαφρώς ερεθιστικό (αρουραίοι)  

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος:  Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

Ευαισθητοποίηση δέρματος: 
Δεν παρατηρήθηκε ευαισθητοποίηση δέρματος (Ινδικό 
χοιρίδιο)  

Χρόνιες επιδράσεις:  

Μεταλλαξιγένεση:  Δεν παρατηρήθηκε 

Καρκινογένεση:  Δεν παρατηρήθηκε 

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:  Δεν παρατηρήθηκε 

STOT- Μεμονωμένη έκθεση:  Δεν εκδηλώθηκε 

STOT- Επαναλαμβανόμενη έκθεση:  Δεν εκδηλώθηκε 

Κίνδυνος από αναρρόφηση: Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

(*) Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

 
Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης:  Επαφή με το δέρμα, επαφή με τα μάτια, κατάποση και εισπνοή. 

Συμπτώματα και επιπτώσεις:  Βλ Τμήμα 4.2.  
 

 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1. Τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα:  

Ιχθείς, οξεία LC50 (96 ώρες):  >43.8 mg/l (Ιριδίζουσα πέστροφα) 

Υδρόβια ασπόνδυλα, οξεία EC50 (48 ώρες):  0.29 mg/l (Δάφνια, Daphnia magna) 

Άλγη, οξεία ΕbC50 (72 ώρες): Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

Πτηνά, οξεία, Στόματος LD50: 511 mg Cu/kg (Bobwhite quail) 

Μέλισσες, στόματος LD50 (48 ώρες):  Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

Μέλισσες, επαφής LD50 (48 ώρες):  Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

Υδρόβια φυτά CE50:  Μη διαθέσιμες πληροφορίες 

Χρόνια τοξικότητα:   

Ψάρια, οξεία NOEC (48 ώρες)  18 mg/l (Zebrafish)  

Υδρόβια ασπόνδυλα, χρόνια NOEC (21 ημέρες): 0.0076 mg/l (Ιριδίζουσα πέστροφα) 

Άλγη, χρόνια NOEC (72 ώρες):  197.9 mg/l (Selenastrum capricornotum)  

 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης (ενώσεις χαλκού) 

Έδαφος: Πολύ έμμονο στο έδαφος. DT50 (τυπικό): 10000 d, DT50 (πεδίο): 2600 d. Οι ενώσεις χαλκού 
σπανίως διασπώνται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους. Η απομάκρυνση τους από το 
έδαφος γίνεται μέσω φυσικών μεθόδων όπως διάλυση και συμπαράσυρση μέσω του νερού της 
βροχής ή του αρδευτικού νερού. 

Νερό:  Μη διαθέσιμες πληροφορίες.  
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12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης (ενώσεις χαλκού) 

Μικρή δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. Log Pow< 3. 
 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος (ενώσεις χαλκού) 

Ο χαλκός δεσμεύεται ισχυρώς στο επιφανειακό έδαφος μην παρουσιάζοντας πρακτικά κινητικότητα. 
 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Διάθεση προϊόντος:  Διαθέστε με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την τοπική/ εθνική νομοθεσία. Αποφύγετε 
την έκθεση ανθρώπων.  
Κωδικός κατάλογου αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΕ): 07 04 13* (στερεά απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες).  

Διάθεση συσκευασίας: Οι άδειοι περιέκτες θα πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές. Μην επαναχρησιμοποιείτε 
τους περιέκτες.  
Οι άδειοι περιέκτες, οι περιέκτες απορριμμάτων και τα υπολείμματα του προϊόντος θα 
πρέπει να διατίθενται σε αδειοδοτημένα σημεία συλλογής απορριμμάτων.  
Κωδικός κατάλογου αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΕ): 15 01 10* (συσκευασίες που 
περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτά). 

 
 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

 
Χερσαία μεταφορά 

(ADR/RID) 
Θαλάσσια μεταφορά 

(IMDG) 
Αεροπορική μεταφορά 

(IATA-DGR) 

14.1. Αριθμός UN: 2775 2775 2775 

14.2. Οικεία ονομασία 
αποστολής UN: 

UN 2775, ΧΑΛΚΟΥΧΟ 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΣΤΕΡΕΟ, 

ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S   
(περιέχει: COPPER 

OXYCHLORIDE), 6.1, III, (E) 

UN 2775, ΧΑΛΚΟΥΧΟ 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΣΤΕΡΕΟ, 

ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S   
(περιέχει: COPPER 

OXYCHLORIDE), 6.1, III 

UN 2775, ΧΑΛΚΟΥΧΟ 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΣΤΕΡΕΟ, 

ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S   
(περιέχει: COPPER 

OXYCHLORIDE), 6.1, III 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά: 

6.1 6.1 6.1 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 

14.5. Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι: 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

Θαλάσσιος  
ρυπαντής  

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις 
για τον χρήστη: 

Μη σχετικό Μη σχετικό Μη σχετικό 

14.7. Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το 
παράρτημα II της 
σύμβασης MARPOL 
και τον κώδικα IBC: 

- 
Μη εφαρμόσιμο  

(το προϊόν δεν μεταφέρεται 
χύμα)  

- 

 
Σημείωση 1: ADR/ RID/ IMDG/ IATA Εξαιρέσεις για τις Περιορισμένες Ποσότητες: Συνδυασμένες συσκευασίες με 
συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο από 30kg εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ατομική συσκευασία δεν 
υπερβαίνει τα 5kg.  

Σημείωση 2: Ειδική πρόβλεψη 375 της ADR (2015) (για Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, οι όποιες δεν πληρούν τα 
κριτήρια ώστε να συμπεριλήφθην σε άλλες κλάσεις): Όταν οι ουσίες αυτές μεταφέρονται σε μεμονωμένη ή συνδυασμένη 
συσκευασία των 5L ή 5kg ή λιγότερο, ανά μεμονωμένη ή εσωτερική συσκευασία, δεν υπόκεινται στην ADR υπό την 
προϋπόθεση ότι η συσκευασία πληροί τις γενικές απαιτήσεις (4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.4 έως 4.1.1.8). 
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Ειδική πρόβλεψη 2.10.2.7 του IMDG (2014): Οι θαλάσσιοι ρυπαντές σε μεμονωμένη ή συνδυασμένη συσκευασία η 
οποία περιέχει καθαρή ποσότητα ουσίας ανά μεμονωμένη ή εσωτερική συσκευασία 5L ή λιγότερο για τα υγρά ή έχει 
καθαρή μάζα  ανά μεμονωμένη ή εσωτερική συσκευασία 5kg ή λιγότερο για τα στερεά, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
άλλη διάταξη του παρόντος Κώδικα, σχετική με τους θαλάσσιους ρυπαντές, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία 
πληροί τις γενικές απαιτήσεις 4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.4 έως 4.1.1.8. Στην περίπτωση θαλάσσιων ρυπαντών οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης σε άλλη κλάση κινδύνου, όλες οι διατάξεις του παρόντος κώδικα σχετικά με τον όποιο 
επιπλέον κίνδυνο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται. 
Ειδική πρόβλεψη A197 του IATA (2014) (για Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, οι όποιες δεν πληρούν τα κριτήρια 
ώστε να συμπεριλήφθην σε άλλες κλάσεις): Όταν οι ουσίες αυτές μεταφέρονται σε μεμονωμένη ή συνδυασμένη 
συσκευασία των 5L ή λιγότερο για τα υγρά ή έχουν καθαρή μάζα ή 5kg ή λιγότερο για τα στερεά, δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία πληροί τις γενικές 
απαιτήσεις 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 και 5.0.2.8. 

 
 

►15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

 Κατηγορία Seveso III: E1. 

 Καν.1907/2006/ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 830/2015/ΕΕ.  

 Καν.1107/2009/ΕΕ, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. 

 Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας Προϊόντος στην Ελλάδα: 6507/31.01.1990 
 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί για το παρόν μείγμα. 
 

 

►16. Άλλες πληροφορίες 

 
Πληροφορίες εκπαίδευσης 
Να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση στους χειριστές του προϊόντος. 
 
Πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και ενδεχόμενους περιορισμούς 
Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλο σκοπό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους που δεν έχουν εκτιμηθεί. 
 

Σχετικές δηλώσεις επικινδυνότητας και δηλώσεις προφύλαξης που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3:  

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  

Η335: Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.  

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

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

 
Βάσεις δεδομένων:  
ECHA: European Chemicals Agency;  
FOOTPRINT (2007/2008) The FOOTPRINT Pesticide Properties DataBase; Database collated by the University of 
Hertfordshire as part of the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704). http://www.eu-footprint.org/ppdb.html;  
AGRITOX – Base de données sur les substances actives phytopharmaceutiques;  
EU Pesticide Database.  

Κανονιστικές παραπομπές:  
Annex II of Regulation (EC) No 1907/2006 as amended by Regulation (UE) No 2015/830  

Βιβλιογραφικές παραπομπές:  
The e-Pesticide Manual, version 3.2 2005-06, Thirteenth Edition, Editor: CDS Tomlin;  
Manual Toxicológico de Produtos Fitosanitários para Uso Sanitário – Instituto Nacional de Toxicologia / AEPLA 
(Associación Empresarial para la Protección de las Plantas (Espanha);  
ADR 2015 Editor Tutorial; IMDG Code, 2014 Edition; IATA, 2014 Edition.  
EFSA Scientific Report (2008) 187, 1-101; Conclusion on the peer review of copper compounds. 

 
Συντομογραφίες και ακρωνύμια:  

ADI: Acceptable daily intake: Αποδεκτή Ημερησία Πρόσληψη 

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



 

   

 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

Τ: 210 5550431  F: 210 5556100  
W: www.ellagret.gr  E: ellagret@ellagret.gr 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  
(βάσει Παρ. ΙΙ, Καν.1907/2006/ΕΕ, όπως τροποποιείται 

και ισχύει) 

        Προϊόν: ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP     Αρ. έκδοσης (Rev.): 2 Αναθεώρηση: 18/01/2016 

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ _ ΔΔΑ                                                                                                                                                                            Σελίδα 9 από 9 

AOEL: Acceptable Operator Exposure Limit: Αποδεκτό Όριο Έκθεσης Χρήστη 

BCF: Bioconcentration Factor: Παράγοντας Βιοσυσσώρευσης 

bw: Body weight: Σωματικό βάρος 

CAS: Chemical Abstracts Service: Αριθμός χημικής ταυτοποίησης 

DT50: Half-life time: Περίοδος ημιζωής 

EC50: 50% Effective Concentration:  50% Συγκέντρωση πρόκλησης επίδρασης 

IATA: International Air Transport Association: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

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

LC50: 50% Lethal Concentration:  50% Θανατηφόρος Συγκέντρωση 

LD50: 50% Lethal Dose: 50% Θανατηφόρος Δόση 

N.O.S.: Not otherwise specified entry: Εκτός άλλως ορίζεται 

NOEC: No Observed Effect Concentration: Συγκέντρωση Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

NOEL: No Observed Effect Level: Επίπεδο Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

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

Pow: Partition coefficient n-octanol/water: Συντελεστής τμήματος n-οκτανόλης/νερού 

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  

STOP:  Specific Target Organ Toxicity: Τοξικότητα σε Συγκεκριμένο Όργανο Στόχο 

TLV: Threshold Limit Value: Οριακή Τιμή  

TWA: Time Weighted Average: Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή 

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

WP:  Wettable Powder: Βρέξιμη Σκόνη 

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ακριβείς και αξιόπιστες βάσει όλων το 
διαθέσιμων στοιχείων έως και την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αποτελούν 
κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και 
κυκλοφορία του προϊόντος και 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. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να 
συμβουλευτεί τυχόν υπάρχοντες τοπικούς κανονισμούς ή/ και συνθήκες που αφορούν στο χειρισμό του προϊόντος. 
Καμία νομική ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση για τις συνέπειες της κακής χρήσης του προϊόντος.  

Στις παραγράφους στις οποίες έχει γίνει αναθεώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών ή έχουν συμπεριληφθεί νέες 
πληροφορίες, σημειώνεται αριστερά τους το σύμβολο ► 

 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση του ΔΔΑ. 
 


