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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

CalMag LIQUID 

 

ΤΜΗΜΑ 1.  Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Εμπορικό όνομα: CalMag Liquid 
 

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

1.2.1 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις 

Κύρια κατηγορία χρήσης: Επαγγελματική χρήση 

Χρήση προϊόντος: Λίπασμα 

Συστατικό μικτών λιπασμάτων 

Τίτλος Τομέας(-είς) Χρήσης 

Επαγγελματική χρήση όσον αφορά στην τυποποίηση του 
τελικού παρασκευάσματος και την τελική χρήση 

 (ES Ref.: CN 3_CalMag) 

SU22, PC4, PC12, PC14, PC16, PC20, PC21, PC35, PC37, 
PROC1, PROC2, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC15, PROC20, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC9a, ERC9b 

Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρήση  
Συμβουλευτείτε επίσης το σχετικό σενάριο έκθεσης στο 
παράρτημα. 

Πλήρες κείμενο τομέων χρήσης: βλ. Τμήμα 16. 
 

1.2.2 Αντεδικνυόμενες χρήσεις 

Περιορισμοί στη χρήση: Αντεδεικνυόμενες χρήσεις, δεν είναι γνωστές. 
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Van Iperen International BV Smidsweg 24 3273 LK Westmaas - Nederland T +31 (0) 186 578 888 - F +31 (0) 186 573 
452 info@iperen.com - www.vaniperen.com 

 

Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:  

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

 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
+30 210 7793777 Ελλάδα (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

 
 

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

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] 

Οξεία τοξικότητα (διά του στόματος) Κατηγορία 4 H302 Με βάση τα δεδομένα των δοκιμών 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 1 H318 Μέθοδος υπολογισμού 

Για το πλήρες κείμενο τάξεων κινδύνου και δηλώσεων κινδύνου (Η-Statements): βλέπε Τμήμα 16. 

Δυσμενείς φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. 
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2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ (CLP). Επιπλέον επισήμανση προς εμφάνιση. Επιπλέον 
ταξινομήσεις προς εμφάνιση. 
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP): 

 
Εικονογράμματα Κινδύνου:  
        

   

  

GHS05 GHS07   

Προειδοποιητική λέξη (CLP):  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Επικίνδυνα συστατικά:  Νιτρικό ασβέστιο 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας (CLP):  
 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  

Δηλώσεις Προφύλαξης (CLP): 
 

P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 
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. 
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
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. 

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Αυτή η ουσία / μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια PBT και/ή vPvB του κανονισμού REACH, παράρτημα XIII. 

 

ΤΜΗΜΑ 3.  Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες  

Μη εφαρμόσιμο. 
  

3.2. Μείγμα 

 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008 [CLP] 

Νιτρικό Ασβέστιο 51% 
(CAS No) 10124-37-5 

(EC no) 233-332-1 
(REACH-no) 01-2119495093-35 

50 - 60 
 

Οξεία Τοξ. 4 (από του στόματος), H302 Οφθ. 
Βλάβη 1, H318 

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Κινδύνου (Δηλώσεις-H) και των Δηλώσεων Προφύλαξης (Δηλώσεις-P) και τις 
Κλάσεις-Κατηγορίες Κινδύνου, βλέπε Τμήμα 16. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4.  Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 
Μέτρα πρώτων βοηθειών - γενικά: Ελέγξτε τις ζωτικές λειτουργίες. Σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων: διατηρείστε 

ελεύθερες τις αναπνευστικές οδούς. Διακοπή της αναπνοής: εφαρμόστε τεχνητή 
αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Καρδιακή ανακοπή/ προσβολή: εφαρμόστε 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Θύμα που έχει τις αισθήσεις του με δυσκολία 
στην αναπνοή: διατηρήστε σε θέση ανάκλισης. Θύμα σε κατάσταση σοκ: 
Ξαπλώστε το θύμα ανάσκελα με τα πόδια ελαφρώς υψωμένα. Έμετος: 
αποτρέψτε την ασφυξία /αναρρόφηση στους πνεύμονες. Αποφύγετε την ψύξη 
σκεπάζοντας τον παθόντα (όχι θερμαίνοντάς τον). Επιβλέπετε συνεχώς τον 
παθόντα. Παρέχετε ψυχολογική βοήθεια. Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί, 
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αποφεύγοντας κάθε είδους σωματική κόπωση. Ανάλογα με την κατάσταση του 
θύματος: απευθυνθείτε σε γιατρό / νοσοκομείο. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
εισπνοή:  

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε θέση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Αναπνευστικά προβλήματα: συμβουλευτείτε γιατρό / 
ιατρική υπηρεσία. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
επαφή με το δέρμα:  

Ξεπλύνετε με νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαπούνι. Αφαιρέστε όλα τα 
μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. 
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα μολυσμένα 
ρούχα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
επαφή με τα μάτια:  

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό (για περισσότερα από 15 λεπτά), 
ανασηκώνοντας κάθε τόσο τα βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν 
υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Παραπέμψτε 
τον παθόντα σε οφθαλμίατρο. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
κατάποση:  

Συμβουλευτείτε γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 
Αμέσως μετά την κατάποση: Δώστε στον παθόντα να πιει άφθονο νερό. ΜΗΝ 
προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν το άτομο έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Κατάποση σε μεγάλες ποσότητες: άμεση προσαγωγή στο 
νοσοκομείο. 

 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά 
από επαφή με το δέρμα: 

Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από 
επαφή με τα μάτια:  

Ερυθρότητα του οφθαλμικού ιστού. Ερεθισμός του οφθαλμικού ιστού. 

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά 
την κατάποση:  

Ναυτία. Κοιλιακό άλγος. Μετά από απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων: 
μεθαιμοσφαιριναιμία, μπλε/γκρι αποχρωματισμός του δέρματος, αίσθημα αδυναμίας, 
ζάλη, αναπνευστικές δυσκολίες. 

 
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Κανονικά δεν απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία. Ακολουθήστε τις συμβουλές στο Τμήμα 4.1. Το προϊόν 
μπορεί να προκαλέσει μεθαιμοσφαιριναιμία. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5.  Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

 
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους πυρόσβεσης ανάλογα με τις συνθήκες στον 

περιβάλλοντα χώρο. Κατά προτίμηση: νερό. 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Δεν είναι γνωστά ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. 

 

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

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη αναφλέξιμο. 
Κίνδυνος έκρηξης: Χωρίς άμεσο κίνδυνο έκρηξης. 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 

Όταν το προϊόν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όπως 
μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο, καπνός, οξείδια του αζώτου (NOx). 

 

Προληπτικά μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς: 

 

Έκθεση σε φωτιά/θερμότητα: Μεταβείτε σε προσήνεμη θέση, εξετάστε 
το ενδεχόμενο εκκένωσης και συστήστε  κλείσιμο σε παράθυρα και 
πόρτες στην περιοχή. 

Οδηγίες πυρόσβεσης:  Αραιώστε τα τοξικά αέρια με σπρέι νερού. 

Προστασία κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς: Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή  (SCBA), με μάσκα 
ολόκληρου προσώπου η οποία να λειτουργεί με θετική πίεση. Τα ρούχα 
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για τους πυροσβέστες (συμπεριλαμβάνονται τα κράνη, οι 
προστατευτικές μπότες και τα γάντια), συμμορφούμενα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469, παρέχουν ένα βασικό επίπεδο 
προστασίας έναντι χημικών συμβάντων. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 6.  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 
Γενικά μέτρα: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Να μην έρχεται σε επαφφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. 

Μακριά από γυμνές φλόγες/θερμότητα. 

6.1.1. Για προσωπικό μη εκτάκτου ανάγκης 

Προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/γυαλιά ασφαλείας 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο Τμήμα 8. 

Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης: Επισημάνατε την επικίνδυνη ζώνη/περιοχή. Μακριά από γυμνές φλόγες. 
Κρατήστε τους περιέκτες κλειστούς. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα. 

Σε περίπτωση επικίνδυνων αντιδράσεων:  Μεταφερθείτε σε προσήνεμη θέση. Σε περίπτωση κινδύνου 
αντιδραστικότητας: Εκκενώστε την περιοχή. 

6.1.2. Για προσωπικό εκτάκτου ανάγκης 

Προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/γυαλιά ασφαλείας 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο Τμήμα 8. 

 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Εμποδίστε τις διαρροές εάν είναι δυνατόν. Κατακρατήστε τη διαρροή υγρού. Αποτρέψτε τη διασπορά σε υπονόμους. 
Αποτρέψτε τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων. Περιορίστε τη διαρροή, συλλέγοντας μέσω αντλίας σε κατάλληλα 
δοχεία. Τοποθετείστε τα δοχεία που παρουσιάζουν διαρροή με το διαρρέον μέρος προς τα πάνω ώστε να αποφύγετε τη 
διαφυγή υγρού. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν εισέρχεται σε υπονόμους ή δημόσια ύδατα. 

 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Για περιορισμό: Οποιαδήποτε διαρροή θα πρέπει να καθαρίζεται αμέσως. Συλλέξτε τη διαρροή σε κλειστά και κατάλληλα 
δοχεία για απόρριψη. Απορροφήστε το υγρό που παραμένει σε απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, βερμικουλίτη. 
Τοποθετήστε το απορροφητικό υλικό σε κλειστά δοχεία. 
Μέθοδοι καθαρισμού: Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες με περίσσεια νερού. Πλύνετε τα ρούχα και τον εξοπλισμό μετά 
Το χειρισμό. 
Άλλες πληροφορίες: Απορρίψτε το προϊόν, ανάλογα με τον βαθμό και τον τύπο της μόλυνσης, είτε ως λίπασμα είτε σε 
εξουσιοδοτημένο χώρο διάθεσης αποβλήτων. 
 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 1 για πληροφορίες σχετικά με τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης. 
Ανατρέξτε στο Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  
Ανατρέξτε στο Τμήμα 13 για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

 
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: 

 

Χρησιμοποιήστε επαρκή εξαερισμό. Μην εισέρχεται στα μάτια, στο δέρμα ή στα 
ρούχα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία/προστατευτικά 
των ματιών, σύμφωνα με τις οδηγίες στο Τμήμα 8. Φροντίστε για σταθμούς 
πλυσίματος των ματιών στο χώρο εργασίας. Αποφύγετε το πιτσίλισμα. 

Μέτρα υγιεινής:  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας μετά 
το χειρισμό του προϊόντος. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό 
εξοπλισμό πριν εισέλθετε στους χώρους εστίασης. Μην απορρίπτετε τα απόβλητα 
στις αποχετεύσεις. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 
 

Συνθήκες αποθήκευσης:  Διατηρείται κατά προτίμηση στον αρχικό του περιέκτη. 
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Μη συμβατά υλικά: Μακριά από σίδηρο. Μην το χρησιμοποιείτε με χαλκό/ αλουμίνιο/ ψευδάργυρο - 
κίνδυνος διάβρωσης. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης:  -15°C - 30°C 

Πηγές θερμότητας και ανάφλεξης:  Κρατήστε την ουσία μακριά από: πηγές θερμότητας. 

Περιορισμοί μικτής αποθήκευσης: 

 

Κρατήστε την ουσία μακριά από: εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες, 
(ισχυρά) οξέα, (ισχυρές) βάσεις, οργανικά υλικά, μέταλλα. 

Χώρος αποθήκευσης:  

 

Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από το άμεσο 
ηλιακό φως. Προβλέψτε για την ύπαρξη κατάλληλου συλλέκτη για τη συλλογή 
διαρροών. 

Ειδικοί κανόνες για τη συσκευασία:  

 

Τηρείστε τις νομικές απαιτήσεις. Κατάλληλη επισήμανση, σφράγιση 
συσκευασίας. Ασφαλίστε τις εύθραυστες συσκευασίες σε στέρεους περιέκτες. 

Υλικά συσκευασίας:  Κατάλληλο υλικό: συνθετικό υλικό, γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι. Υλικά προς 
αποφυγή: αλουμίνιο, σίδερο, χαλκός. 

 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Λίπασμα. Συμβουλευτείτε τις προσδιοριζόμενες χρήσεις στο παράρτημα αυτού του MSDS. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

 

CalMag Liquid 

DNEL/DMEL (Εργαζόμενοι) 

Μακροχρόνιες – συστηματικές επιδράσεις, διά του δέρματος 13,9 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνιες – συστηματικές επιδράσεις, δια της εισπνοής 36,7 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Γενικός πληθυσμός)  

Μακροχρόνιες – συστηματικές επιδράσεις, από του στόματος 8,33 mg/kg σωματικού βάρους / ημέρα 

Μακροχρόνιες – συστηματικές επιδράσεις, δια της εισπνοής 10,9 mg/m³ 

Μακροχρόνιες – συστηματικές επιδράσεις, διά του δέρματος  8,33 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

PNEC (Νερό) 

PNEC aqua (γλυκό νερό) 0,45 mg/l 

PNEC aqua (θαλασσινό νερό) 0,045 mg/l 

PNEC aqua (διαλείπουσα απελευθέρωση, γλυκό νερό) 4,5 mg/l 

PNEC (STP)  

PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 18 mg/l 

 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα/ειδικά μέτρα. 

Συμβουλές καλής πρακτικής: Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του σταθμού εργασίας. Φροντίστε για την ύπαρξη 
σταθμού πλυσίματος των ματιών στο χώρο εργασίας. 

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Προστατευτική ενδυμασία. Γάντια. Γυαλιά ασφαλείας. 

 
Σύμβολο(-α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας: 
 

   

http://www.ellagret.gr/
mailto:ellagret@ellagret.gr


 

  

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ  ΑΒΕΕ  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

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

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(βάσει του Καν.1272/2008/ΕΕ [CLP] και του 

Καν.830/2015/ΕΕ) 

        Προϊόν: CalMag Liquid Αρ. έκδοσης (Rev.): 2.0 Αναθεώρηση: 19/04/2016 

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ                                                             ΔΔΑ/ 24/12/2020 (v.2) GR                                                                         Σελίδα 6 από 12 

Προστασία χεριών: Γάντια 
Επιλογή υλικού γαντιών: Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή των γαντιών σας. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα γάντια. 
 

Τύπος  Υλικό 
Πάχος Διαπερατότητας 
(mm) 

Πρότυπο 

Επαναχρησιμοποιούμενα γάντια 
Νιτριλικό καουτσούκ (NBR) 6 (>480 
λεπτά) 

0,38 
EN 374 
 

Επαναχρησιμοποιούμενα γάντια 
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 6 (>480 
λεπτά) 

0,5 EN 374 

 
Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας. 
Προστασία δέρματος και σώματος: Κανονικά ρούχα εργασίας θεωρούνται κατάλληλα. 
Αναπνευστική προστασία: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.  
Σχηματισμός ομίχλης: μάσκα αερολύματος με φίλτρο τύπου P2 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται τροποποιήσεις της διαδικασίας για τη μείωση των 
εκπομπών σε αποδεκτά επίπεδα. Οι εκπομπές του εξοπλισμού εξαερισμού ή του εξοπλισμού εργασίας, θα πρέπει να 
ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση: Υγρό. 

Μορφή: Υγρό. 

Χρώμα: Άχρωμο. 

Οσμή: Άοσμο. 

            Όριο οσμής:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

                                                    pH:  5 - 7,5 (διάλυμα 10%). 

Θερμοκρασία κρυστάλλωσης: < -20 °C. 

Σημείο βρασμού: Μη εφαρμόσιμο. 

Σημείο ανάφλεξης: Μη εφαρμόσιμο. 

Τάση ατμών: +/- 2300 hPa (ως νερό). 

Πυκνότητα: 1,43 kg / l (25 °C). 

Διαλυτότητα: Διαλυτό στο νερό. 

Log Pow: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Θερμοκρασία αποικοδόμησης: Μη διαθέσιμα δεδομένα. 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν είναι εκρηκτικό. 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν είναι οξειδωτικό. 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Περιεχόμενο VOC:  Μη εφαρμόσιμο. 

Άλλες ιδιότητες: Διαυγές. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1. Δραστικότητα  

Το προϊόν δεν θεωρείται δραστικό. 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στη διαφυγή ερεθιστικών αερίων και ατμών (οξείδια του αζώτου). 
Η απολύμανση με αναγωγικούς παράγοντες ή ισχυρά οξέα μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό τοξικών αερίων (οξείδια του 
αζώτου). Μπορεί να ενισχύσει την καύση άλλων ουσιών. 
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς και θερμοκρασίες χαμηλότερες από -5 °C. Επιμόλυνση με εύφλεκτα υλικά. 
 
10.5. Μη συμβατά υλικά 

Μπορεί να είναι διαβρωτικό για ορισμένα μέταλλα. Κρατήστε την ουσία μακριά από: αναγωγικά μέσα, εύφλεκτα υλικά. 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Κατά τη θέρμανση / καύση: απελευθέρωση τοξικών και διαβρωτικών αερίων/ατμών (ατμοί αζώτου). 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

 

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος:  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Η υπερβολική έκθεση σε αυτό το υλικό μπορεί να οδηγήσει σε 
μεθαιμοσφαιριναιμία. 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: Μη ταξινομημένη. 

LD50 δια του στόματος, αρουραίος: 300 - 2000 mg/kg σωματικού βάρους (ΟΟΣΑ 423). 

LD50 δια του δέρματος αρουραίος: > 2000 mg/kg σωματικού βάρους (OECD 402 με potassium-pentacalcium-
nitrate decahydrate). 

LC50 (mg / l) δια της εισπνοής, 
αρουραίος: Χωρίς δεδομένα, χαμηλή τάση ατμών. 

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός:  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν: ερυθρότητα του οφθαλμικού ιστού, δακρύρροια. Κίνδυνος 
σοβαρών μόνιμων βλαβών στα μάτια εάν το προϊόν δεν αφαιρεθεί γρήγορα. 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
του δέρματος:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Καρκινογένεση:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Αναπαραγωγική τοξικότητα:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(μια εφάπαξ έκθεση):  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(επαναλαμβανόμενη έκθεση):  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

 

Νιτρικό ασβέστιο 51% (10124-37-5) 

NOAEL (υποξεία, διά του στόματος, ζώα/ 
αρσενικό, 28 ημέρες): 

150 mg/kg σωματικού βάρους (OECD 407, EU B.7. Nitcal- / K (potassium-
pentacalcium-nitrate decahydrate). 

Κίνδυνος αναρρόφησης:  Δεν έχει ταξινομηθεί. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1. Τοξικότητα 

 

Οικολογία - γενικά: Ταξινόμηση σχετικά με το περιβάλλον: Μη εφαρμόσιμο. 

Οικολογία – εναέριο περιβάλλον:  

 

Δεν είναι επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1005/2009 του Συμβουλίου). TA-Luft Klasse 5.2.1. 

Οικολογία - νερό: Ήπιος υδάτινος ρυπαντής (επιφανειακά ύδατα). Ρύπανση υπόγειων υδάτων. Για τη 

Φλάνδρα: μέγιστη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό: 270 mg/l (ασβέστιο) (Σημ. 

28/1/2003). 
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Μέγιστη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό: 50 mg/l (νιτρικά) (οδηγία 98/83/ΕΚ). Μη 

επιβλαβές για τα ψάρια (LC50 (96 ώρες) > 1000 mg / l). Μπορεί να προκαλέσει 

ευτροφισμό. 

 

Νιτρικό ασβέστιο 51% (10124-37-5) 

LC50 ψάρια 1: 1378 mg/l 96-h (ΟΟΣΑ 203, με νιτρικό κάλιο). 

EC50 Daphnia: 490 mg/l 48-h (δεν ακολουθήθηκε κάποια κατευθυντήρια οδηγία, με νιτρικό κάλιο). 

ErC50 (φύκια): > 1700 mg/l 10-d (θαλασσινό νερό, δεν ακολουθήθηκε κάποια κατευθυντήρια 
οδηγία, πραγματοποιήθηκε με νιτρικό κάλιο). 

NOEC (οξεία): 180 mg/l 3-h EC50: > 1000 mg/l (ΟΟΣΑ 209, με νιτρικό νάτριο). 

 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

 

CalMag Liquid 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αποικοδόμησης: 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, εύκολα αποικοδομήσιμο στο έδαφος. 

Νιτρικό ασβέστιο 51% (10124-37-5) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αποικοδόμησης: 

Βιοαποικοδομήσιμο στο έδαφος. 

Βιοχηµικώς απαιτούμενο οξυγόνο 
(BOD): 

Μη εφαρμόσιμο. 

Χηµικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD): Μη εφαρμόσιμο. 

ThOD: Μη εφαρμόσιμο. 

Βιοαποικοδόμηση: 
Ο μέσος ρυθμός βιοαποικοδόμησης σε εγκαταστάσεις λυμάτων στους 20°C 
(διαλυμένο στερεό/ημέρα): 70 g N/kg. 

 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 

Νιτρικό ασβέστιο 51% (10124-37-5) 

Log Kow: 
Μη σχετικό καθώς η ουσία είναι ανόργανη, η τιμη Log Kow αναμένεται να 
είναι χαμηλή (με βάση την υψηλή υδατοδιαλυτότητα). 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Ελαφρώς ή μη βιοσυσσωρεύσιμη. 

 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Νιτρικό ασβέστιο 51% (10124-37-5) 

Οικολογία – έδαφος: Διαλυτό στο νερό. Μικρή πιθανότητα προσρόφησης (με βάση τις ιδιότητες της 
ουσίας). 

 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και vPvB 

 

CalMag Liquid 

Αυτό το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως PBT- και/ή vPvB - του κανονισμού REACH, παράρτημα XIII 

 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Επιπλέον πληροφορίες: Δεν είναι γνωστές άλλες επιδράσεις. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

 

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (κώδικας LoW): 06 03 14 - στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στα 06 03 11 και 06 03 13. Ανάλογα με τον κλάδο της 
βιομηχανίας και τη διαδικασία παραγωγής, ενδέχεται να ισχύουν και 
άλλοι κωδικοί EURAL, Ο κωδικός EURAL πρέπει να εκχωρηθεί από 
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τον χρήστη, κατά προτίμηση σε συνεννόηση με τις οικείες 
(περιβαλλοντικές) αρχές 

Περιφερειακή νομοθεσία (απόβλητα): Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους 
κανονισμούς. 

Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων: Απορρίψτε το προϊόν, ανάλογα με τον βαθμό και τον τύπο της 
μόλυνσης, είτε ως λίπασμα είτε σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
αποβλήτων. Οι άδειοι και ξεπλυμένοι περιέκτες μπορούν να 
απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα ή να επιστραφούν για 
ανακύκλωση. 

Συστάσεις για τη διάθεση απορριμμάτων: Μην απορρίπτεται σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα όταν χειρίζεστε περιέκτες που δεν έχουν 
καθαριστεί ή ξεπλυθεί. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

Σύμφωνα με ADR / RID / IMDG / IATA / ADN: 
 
14.1. Αριθμός UN: 

Δεν ρυθμίζεται για τη μεταφορά. 
 
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής UN: 

Οικεία ονομασία αποστολής UN: Μη εφαρμόσιμο. 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 

Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη εφαρμόσιμο. 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: 

Ομάδα συσκευασίας: Μη εφαρμόσιμο. 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Όχι. 

Θαλάσσιος ρυπαντής: Όχι. 

Άλλες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Χερσαίες μεταφορές 
Κανονισμοί μεταφοράς (ADR): Δεν ρυθμίζεται. 

Θαλάσσιες μεταφορές 
Μη διαθέσιμα δεδομένα. 

Εναέρια μεταφορά 
Κανονισμοί μεταφοράς (ΙΑΤΑ): Δεν ρυθμίζεται. 

Μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
Δεν ρυθμίζεται 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN): Όχι. 
Υπόκειται σε ADN: Όχι. 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 
Κανονισμοί μεταφοράς (RID): Δεν ρυθμίζεται. 

Εξαιρούμενες ποσότητες (RID): Όχι. 
 

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

Μη εφαρμόσιμο. 
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ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

 
15.1.1 Κανονισμοί ΕΕ 

Δεν περιέχει ουσίες με περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του REACH. 
Δεν περιέχει ουσίες που εμπίπτουν στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του REACH.  
Δεν περιέχει ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV REACH, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). 
Άλλες πληροφορίες, περιορισμοί, και απαγορευτικές διατάξεις: Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 
 
15.1.2 Εθνικοί κανονισμοί 

Ολλανδία 
Waterbezwaarlijkheid: 11 - Weinig schadelijk voor στο het water levende organismen. 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. 
SZW-lijst van mutagene stoffen: Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding: Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid: Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling: Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται. 

 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες που περιέχονται σε αυτό το μείγμα. 

 

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες 

Άλλες  

 

Επισήμανση αλλαγών: 

Τμήμα  Τροποποιηθέν στοιχείο Τροποποίηση Σχόλια  

1.2 Σενάρια έκθεσης Προστέθηκε  

8.2 Προστασία χεριών Προστέθηκε  

 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια: 

ADN 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways: 
Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας 

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

ATE Acute Toxicity Estimate: Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας 

CLP 

Classification, Labelling and Packaging (refers to EU regulation 1272/2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures): Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων 

DMEL Derived Minimal Effect level: Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις 

DNEL Derived No Effect Level: Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις (DNEL) 

IATA International Air Transport Association: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

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

LC50 50% Lethal Concentration: 50% Θανατηφόρος Συγκέντρωση 

LD50 50% Lethal Dose: 50%: Θανατηφόρος Δόση 

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

Έκδοση: 2.0, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 
Ημερομηνία αναθεώρησης: 19/04/2016 
Ημερομηνία έκδοσης: 15/03/2012 
Αντικαθιστά: 15/03/2012 
Ένδειξη αλλαγών: Αναθεωρημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/830  ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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Συντομογραφίες και ακρωνύμια: 

PNEC Predicted No Effect Concentration: PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις 

REACH 
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals: Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των 
Χημικών Προϊόντων (REACH) 

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) 

STP Sewage treatment plant: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων 

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

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

 

Πηγές δεδομένων: Ιστότοπος ECHA: Πληροφορίες για Καταχωρημένες Ουσίες. 
Εγχειρίδιο Χημείας και Φυσικής CRC  
Press Inc. Βάση δεδομένων ουσιών GESTIS. 
Πληροφορίες από προμηθευτές. 

Συμβουλές εκπαίδευσης: Πριν την χρήση / χειρισμό του προϊόντος θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το ΔΔΑ. 

 

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων H- και ΕUH-: 

Οξεία τοξ. 4 (από του στόματος) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), Κατηγορίας 4 

Βλαβη Οφθ. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορίας 1 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

 Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

 ERC8a Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση 

 ERC8b Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση 

 ERC8c Ευρεία χρήση που οδηγεί σε ενσωμάτωση μέσα/πάνω σε αντικείμενο (εσωτερική) 

 ERC8d Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση 

 ERC8e Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση 

 ERC9a Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εσωτερική) 

 ERC9b Ευρεία χρήση λειτουργικού υγρού (εξωτερική) 

 PC12 Λιπάσματα 

 PC14 
Προϊόντα επεξεργασίας μεταλλικών επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των γαλβανικών 
προϊόντων και των προϊόντων ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. 

 PC16 Υγρά μεταφοράς θερμότητας 

 PC20  
Βοηθήματα μεταποίησης όπως ρυθμιστές pΗ, κροκιδωτικά μέσα, διαλύματα καταβύθισης, 
μέσα αδρανοποίησης 

 PC21 Χημικά εργαστηρίου 

 PC35 
Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με βάση τους 
διαλύτες) 

 PC37 Χημικά επεξεργασίας ύδατος 

 PC4 Αντιπηκτικά και αντιπαγωτικά προϊόντα 

 PROC1 Χρήση υπό κλειστή διαδικασία, χωρίς την πιθανότητα έκθεσης 

 PROC10 Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο 

 PROC13 Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση 

 PROC15 Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 PROC2 Χρήση υπό κλειστή συνεχόμενη διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση  

 PROC20 Μεταφορά υγρών θερμότητας και πίεσης σε τακτική βάση αλλά υπό κλειστά συστήματα 

 PROC5 
Ανάμειξη ή ενσωμάτωση σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση 
παρασκευασμάτων και αντικειμένων (πολλαπλά στάδια και/ή σημαντικός βαθµός 
επαφής) 

 PROC8a 
Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/µεγάλους 
περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις 

 PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/µεγάλους 
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Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων H- και ΕUH-: 

περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 PROC9 
Μεταφορά ουσίας ή μείγματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

 SU22 
Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, αναψυχή, υπηρεσίες, 
τεχνίτες) 

 
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ακριβείς και αξιόπιστες βάσει όλων το διαθέσιμων 
στοιχείων, της γνώσης και της εμπειρίας μας αναφορικά με το προϊόν, 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 συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές 
ποιότητας του προϊόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν και δεν ισχύουν εάν το προϊόν 
αυτό χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα/ υλικά. Σε περίπτωση συνδυασμών ή μειγμάτων, βεβαιωθείτε ότι 
οποιοσδήποτε νέος κίνδυνος θα πρέπει να επισημανθεί.  
Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν απαλλάσσει με κανέναν τρόπο το χρήστη από την τήρηση όλων των υφιστάμενων 
τοπικών / εθνικών κανονισμών σχετικά με το προϊόν, αναφορικά με όλες τις πτυχές που αφορούν στο περιβάλλον, την ασφάλεια 
και υγιεινή στην εργασία. 
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