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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Όνομα του προϊόντος : SUNSET 

Κωδικός προϊόντος : Ethephon 480g/L 

 

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Φυτοπροστασία 
 

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Société Financière de Pontarlier 
11, Boulevard de la Grande Thumine - Parc d'Ariane - Bât. B 
13090 AIX EN PROVENCE - FRANCE 
T +33 (0)4 42 52 72 12 - F +33 (0)4 42 52 68 52 
contact@sfprd.fr  
 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

Σχόλια 

Ελλάδα Poisons Information Centre 
Children’s Hospital P&A Kyriakou 

11762 Athens +30 2 10 779 3777  

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Met. Corr. 1 H290   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Dam. 1 H318   
    

Πλήρες κείμενο ταξινόμησης κλάσεων και αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16 
 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ελλάδα) 

Skin Irrit. 2 H315 
Eye Dam. 1 H318 
STOT SE 3 H335 
Aquatic Chronic 3 H412 

Αριθμός καταχώρισης: 8197 
Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16 
 

 
  

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Σήμανση σύμφωνα με τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου  (Ελλάδα) Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης  

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

 

GHS05 

 

GHS07 

    

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 

Επικίνδυνο περιεχόμενο : Ethephon; 2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P102 - Μακριά από παιδιά. 

mailto:contact@sfprd.fr
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P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

Φράσεις EUH : EUH071 - Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 
EUH401 - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

   
 

 
 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση 

: Κανένα, σύμφωνα με τις γνώσεις μας. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσίες 

Μη εφαρμόσιμος 
 

 

3.2. Μείγματα 
 
 

 

 
 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Ethephon; 2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ 
 

(αριθμός CAS) 16672-87-0 
(Κωδ.-ΕΕ) 240-718-3 
(Νο. καταλόγου) 015-154-00-4 

<= 40 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1C, H314 
Aquatic Chronic 2, H411 

 
 

 

 

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16 
  
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Σε 
περίπτωση αναπνευστικών προβλημάτων: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το γιατρό σας. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Αφαιρέστε τον λερωμένο ρουχισμό ή τα παπούτσια. Πλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση 
ερεθισμών ή κοκκινίσματος, καλέστε γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε αμέσως και παρατεταμένα με νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα τουλάχιστον 15 
λεπτά). Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο, ακόμη και απουσία συμπτωμάτων. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν το θύμα διατηρεί όλες του τις αισθήσεις δώστε του να πιεί 
άφθονο νερό. Μη δίνετε νερό σε θύμα που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε 
αμέσως γιατρό / ιατρική υπηρεσία. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Εγκαύματα. Ερεθισμός δέρματος. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών. 

 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ψεκασμός με νερό. Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη. 
 

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

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται 
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

: Από καύση ή θερμική αποσύνθεση (πυρόλυση), εκλύονται : Οξείδια του αζώτου, Μονοξείδιο 
του άνθρακα, Υδροχλώριο. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Απομονώστε το σημείο της πυρκαγιάς. Εκκενώστε κατάντη προς τον αέρα. Μην αναπνέετε 
τους καπνούς. Ανακόψτε και περιορίστε τα υγρά πυρόσβεσης. Ψύξτε τους ρυπασμένους 
περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με μόνωση. 
Ολόσωμη προστατευτική στολή. 
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε την επικίνδυνη ζώνη. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην 
επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Μη ρίχνετε την ουσία σε ποτάμια ή υπονόμους. Ανακόψτε και περιορίστε το διασκορπισμό στο έδαφος. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Για την αποθήκευση : Απορροφήστε τις διαρροές με άμμο, χώμα ή βερμικουλίτη. 

Μέθοδοι καθαρισμού : Ουδετεροποιήστε προσεκτικά τα κατάλοιπα. Ξεπλύνετε το σημείο που μολύνθηκε με άφθονο 
νερό. 

Άλλες πληροφορίες : Απομακρύνετε κάθε υλικό που απορρόφησε την ουσία σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
κανονισμούς. 

 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και 
τα μάτια. Μην αναπνέετε τους ατμούς. 

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση. Μην πίνετε, τρώτε  ή καπνίζετε στο χώρο 
εργασίας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε σε δροσερό και πολύ καλά εξαεριζόμενο μέρος. Να διατηρείται ο περιέκτης 
ερμητικά κλειστός. 

Μη συμβατά υλικά : Χάλυβας. 

Υλικά συσκευασίας : Αρχική συσκευασία. 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 
 

 
 

 
 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 

Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. 
   

Προστασία των χεριών: 

Στεγανά προστατευτικά γάντια. Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 89/686/ΕΕΚ και το 
απορρέον πρότυπο ΕΝ 374. Χρόνος ρήξης : βλέπε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
 

Προστασία οφθαλμών: 

Στεγανά προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικό κάλυμμα προσώπου 
 

Προστασία του δέρματος: 

Προστατευτικός ρουχισμός (κλειστά μανίκια και λαιμόκοψη) 
  

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 

Αναπνευστική συσκευή με φίλτρο τύπου κανίστρου 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Υγρό 
  

χρώμα : κεχριμπαρένιο. 
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Οσμή : ελαφριά. 
  

ΙΌριο οσμών : Δεν προσδιορίζεται 
  

pH : 1,2 (20 °C) 
  

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν προσδιορίζεται 
  

Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σημείο βρασμού : > 100 °C 
  

Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : 454 °C 
  

Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν προσδιορίζεται 
  

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Μη εφαρμόσιμος 
  

Πίεση ατμού : 23 hPa (20 °C) 
  

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν προσδιορίζεται 
  

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Πυκνότητα : 1,21 g/ml (20 °C) 

Διαλυτότητα : Νερό: τέλεια αναμίξιμο 
  

Log Pow : Δεν προσδιορίζεται 
  

ιξώδες, κινεματικός (ή) : 5900 mm²/s (40°C) 
  

ξώδες, δυναμικό : 15,6 mPa.s (20°C) 
  

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εκρήγνυται. 
  

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Μη οξειδωτικό. 
  

Όρια εκρηκτικότητας : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
 

 
 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Απ'όσο είναι γνωστό, το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο. 
 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Ισχυρά αλκάλια. Ισχυρά οξέα. 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης. 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

 

SUNSET  

LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg 
 

Ethephon; 2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ (16672-87-0) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 1564 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 983 mg/kg 

LC50 εισπνοή σε αρουραίους (Σκόνη/Νέφος - 
mg/l/4 ώρες) 

3,26 mg/l/4h 
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διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

pH: 1,2 (20 °C) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Ερεθιστικό σε δερματική επαφή σε κουνέλια 
(Μέθοδος ΟΟΣΑ 404) 

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

pH: 1,2 (20 °C) 

Περαιτέρω πληροφορίες : (Μέθοδος ΟΟΣΑ 438) 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Μη ερεθιστικό για το δέρμα σε πειραματόζωα 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

 

 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

 

 
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— εφάπαξ έκθεση 

: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 

 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— επανειλημμένη έκθεση 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

 

 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης) 

 

SUNSET  

ιξώδες, κινεματικός (ή) 5900 mm²/s (40°C) 
  
 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Οικολογία - γενικά : Σύμφωνα με τα γνωστά στοιχεία, το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο σε συνήθεις 
συνθήκες χρήσης. 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Μη ταξινομημένος 

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Μη ταξινομημένος 
 

SUNSET  

LC50 στα ψάρια > 100 mg/l/96ώρα Onchorhyncus mykiss 

EC50 Δάφνια > 100 mg/l/48 ώρα (Daphnia magna) 

ErC50 (φύκια ) 68 mg/l/72 ώρα (Desmodesmus subspicatus) 

NOEC 100 mg/l 

NOEC 100 mg/l 
 
 
 
 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

SUNSET  

Log Pow Δεν προσδιορίζεται 
 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

SUNSET  

Log Koc 3,47 (SIRIS) 
 

 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

 

 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Μετά τον καθαρισμό, ανακυκλώστε ή απορρίψτε σε ειδικό κέντρο. Μην το ρίχνετε σε 
υπονόμους ή επιφανειακά ύδατα. 

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών 

: Απομακρύνετε σύμφωνα με τους κατά τόπους προβλεπόμενους κανονισμούς. 
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ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ 

3265 3265 3265 3265 3265 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, 
ΟΞΙΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, 
Ε.Α.Ο. (Ethephon; 2-
χλωροαιθυλοφωσφονικό 
οξύ(16672-87-0)) 

CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, 
N.O.S. (Ethephon(16672-
87-0)) 

Corrosive liquid, acidic, 
organic, n.o.s. 
(Ethephon(16672-87-0)) 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, 
ΟΞΙΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, 
Ε.Α.Ο. (Ethephon; 2-
χλωροαιθυλοφωσφονικό 
οξύ(16672-87-0)) 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, 
ΟΞΙΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, 
Ε.Α.Ο. (Ethephon; 2-
χλωροαιθυλοφωσφονικό 
οξύ(16672-87-0)) 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

8 8 8 8 8 

      
14.4. Ομάδα συσκευασίας 

III III III III III 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 
Μολυσματικός 
παράγοντας για το υδάτινο 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

- Επίγεια μεταφορά 
  

Κώδικας ταξινόμησης (ADR)  : C3  

Ειδική πρόβλεψη (ADR) : 274 

Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 5l 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (ADR) : MP19  

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην 
περιέκτες (ADR) 

: T7 

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και 
χύδην περιέκτες (ADR) 

: TP1, TP28 

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : L4BN 

Όχημα για τη μεταφορά σε βυτίο : AT 

Μεταφορική κατηγορία (ADR) : 3 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα 
(ADR) 

: V12 

Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών 
(Νο Κέμλερ) 

: 80  

Πορτοκαλί δίσκοι : 

 

Κωδικός  περιορισμού σήραγγας (ADR) : E  

- μεταφορά μέσω θαλάσσης 
  

Ειδική πρόβλεψη (IMDG) : 223, 274 

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 5 L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας  (IMDG) : P001, LP01 

Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίων-
δεξαμενών (κώδικας IMDG) 

: IBC03  

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) : T7  

Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG) : TP1, TP28  
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Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-A 

Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-B 

Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : A 

Οδηγός παροχής πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε 
επικίνδυνα εμπορεύματα 

: 153 

- Εναέρια μεταφορά 
  

PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E1 

PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Y841 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη 
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 1L  

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη 
(ΙΑΤΑ) 

: 852 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 5L 

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη 
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 856 

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 

: 60L 

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ) : A3 

Κωδικός ERG (IATA) : 8L 

- Ποτάμια μεταφορά 
  

Κωδικός ταξινόμησης (ADN) : C3  

Ειδική πρόβλεψη (ADN) : 274 

Περιορισμένες ποσότητες (ADN) : 5 L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN) : E1 

Επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (ADN) : T 

Υποχρεωτικός εξοπλισμός (ADN) : PP, EP 

Αριθμός κώνων/μπλε φώτων (ADN) : 0 

- Σιδηροδρομική μεταφορά 
  

Κώδικας ταξινόμησης (RID) : C3  

Ειδική πρόβλεψη (RID) : 274 

Περιορισμένες ποσότητες (RID) : 5L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (RID) : E1 

Οδηγίες συσκευασίας  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (RID) : MP19  

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην 
περιέκτες (RID) 

: T7  

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και 
χύδην περιέκτες (RID) 

: TP1, TP28  

Κωδικοί δεξαμενών για τις δεξαμενές RID (RID) : L4BN 

Μεταφορική κατηγορία (RID) : 3 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα 
(RID) 

: W12 

Δέματα εξπρές (RID) : CE8 

Αρ. ταυτοποίησης κινδύνου (RID) : 80 
 

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

Μη εφαρμόσιμος 

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 ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH 

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 
 

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH 
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15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

 

 

 
 

 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν απαιτείται αξιολόγηση του χημικού κινδύνου για αυτό το προϊόν. 
  

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

Επισήμανση αλλαγών: 

Το δελτίο αυτό ενημερώθηκε (δείτε την ημερομηνία στο επάνω μέρος της σελίδας). 
Τροποποιημένη/-ες Ενότητα/-ες του ΔΔΑ :1. 
 

 

Πηγές δεδομένων : ECHA - European Chemicals Agency. ΔΔΑ των προμηθευτών. 

Άλλες πληροφορίες : Σύνταξη Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας : LISAM SERVICES - TELEGIS 
17 rue de la Couture F-60400 Passel 
www.lisam-telegis.fr. 

 

 

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Οξεία τοξικότητα  (διά του δέρματος),  κατηγορία   3 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Οξεία τοξικότητα  (διά της εισπνοής),  κατηγορία   4 

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα  (από του στόματος),  κατηγορία   4 

Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος,  κατηγορίας  2 

Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος,  κατηγορίας  3 

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός,  κατηγορία   1 

Met. Corr. 1 Διαβρωτικό για τα μέταλλα,  κατηγορία   1 

Skin Corr. 1C Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος,  κατηγορία  1C 

Skin Irrit. 2 Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 2 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση,  κατηγορία  3,  ερεθισμός της 
αναπνευστικής οδού 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 

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

 

 
 

Κατηγοριοποίηση και πρωτόκολλο για την κατηγοριοποίηση των μιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [ΤΕΣ]:  

Met. Corr. 1 H290 Πρακτική εμπειρία 

Skin Irrit. 2 H315 Βάσει δεδομένων από δοκιμές 

Eye Dam. 1 H318 Βάσει δεδομένων από δοκιμές 
 

 

 
 
ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH) 

 
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος 
 


