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∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

SAFETY DATA SHEET 
 

CHLORPYRIFOS 50 g/kg GR 
 
 
Αναθεώρηση: Τµήµατα που περιέχουν αναθεωρήσεις ή νέες πληροφορίες σηµειώνονται µε το σύµβολο ♣. 
 

♣  ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

  1.1. Προσδιορισµός 

σκευάσµατος .................................  

 

CHLORPYRIFOS 50 g/kg GR 
Περιέχει maleic anhydride 

  1.2. Χρήσεις της ουσίας ή του µίγµατος 

 

Χρήση σαν εντοµοκτόνο µόνο. 

 

  1.3. Στοιχεία για τον προµηθευτή του 

∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 

CHEMINOVA A/S 

P.O. Box 9 

DK-7620 Lemvig 

Denmark 

sds@cheminova.dk 

   

  1.4. Τηλέφωνο επειγόντων 

περιστατικών  ...............................  

 

(+30) 210 7793777  (24 ώρες; µόνο για επείγοντα) 
 

♣ TMHMA 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

  2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του 

µίγµατος 

 

Βλέπε τµήµα 16 για το πλήρες κείµενο των  R- φράσεων και 

φράσεων επικινδυνότητας. 

 CLP ταξινόµηση του σκευάσµατος µε 

βάση τον Κανονισµό 1272/2008 όπως 

έχει τροποποιηθεί 

 

DPD ταξινόµηση του σκευάσµατος µε 

βάση την Οδ. 1999/45/EC όπως έχει 

τροποποιηθεί 

 

Ευαισθητοποίηση-δέρµα: Κατηγορία 1 (Η317) 

Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον:  Οξεία Κατηγορία 1 (H400) 

                                                          Χρόνια Κατηγορία  1 (H410) 

 

N;R50/53 

   

 WHO ταξινόµηση   ........................  

Οδηγίες ταξινόµησης 2009 

 

Κατηγορία ΙII: Ελαφρά επιβλαβές 

 

 Κίνδυνοι για την υγεία ...................  Το προϊόν δεν θεωρείται επιβλαβές µε µια και µοναδική έκθεση. 

Όµως, το δρων συστατικό Chlorpyrifos είναι ένα επικίνδυνο 

δηλητήριο (παρεµποδιστής χοληνεστεράσης). Εισέρχεται ταχύτατα 

στο σώµα σε επαφή µε όλα τα σηµεία του δέρµατος και τα µάτια. 

Εκτεθειµένα άτοµα πρέπει να λάβουν άµεση ιατρική 

παρακολούθηση αν παρατηρηθούν συµπτώµατα παρεµπόδισης 

χοληνεσταράσης. 

 

Επαναλαµβανόµενη έκθεση στους παρεµποδιστές χοληνεστεράσης, 

όπως το  chlorpyrifos µπορεί, χωρίς προειδοποίηση, να προκαλέσει 

αυξηµένη ευαισθησία σε δόσεις οποιουδήποτε παρεµποδιστή 

χοληνεστεράσης. 
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∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

 

   

   

   

 Κίνδυνοι για το περιβάλλον   .........   Το προϊόν είναι πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 

   

  2.2. Στοιχεία ετικέτας  

 

 
Με βάση τον κανονισµό 1272/2008 όπως έχει τροποποιηθεί 

 
 Αναγνώριση προϊόντος ..................  Chlorpyrifos50 g/kgGR 

 

   

  Περιέχει maleic anhydride 

  

Εικονογράµµατα κινδύνων  (GHS07, 

GHS09) 

 

 

 

 

Φράση κινδύνου  ............................  

 

 
 

Προσοχή 

 

 ∆ηλώσεις κινδύνου 

H410  ..............................................  

H410  ..............................................  

 

Συµπληρωµατικές φράσεις  

EUH401  ........................................  

 

 

∆ηλώσεις Προφύλαξης 

P405+102  ......................................  

P270  ..............................................  

 

P261  ..............................................  

P280  ..............................................  

P363  ..............................................  

P273  ..............................................  

P302+P352  ....................................  

 

P312  ..............................................  

 

 

Συµπληρωµατικές φράσεις για   

         την τελική χρήση του  

         σκευάσµατος: SP1 

 

 

 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνια 

αποτελέσµατα  

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης 

 

 

Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

Aποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια 

Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο 

νερό και σαπούνι 

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία 

 

Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

(Μην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά 

ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων 

αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους). 

 Με βάση την Οδ. 1999/45/EC 
 Σύµβολα επικινδυνότητας ..............  

 

      N 

 
Επικίνδυνο  

για το περιβάλλον 
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∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

 

Περιέχει Chlorpyriphos 

   

  R- φράσεις      

 R50/53  ...........................................  

 

 

S- φράσεις  

S60  ................................................  

 

S61  ................................................  

 

 

Άλλες αναφορές .............................  

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει  µακροχρόνιες  δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον 

 

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή  

τους ως επικίνδυνα απόβλητα  

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε     

ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 

Περιέχει maleic anhydride. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης 

   

   

  2.3. Άλλοι κίνδυνοι ..............................  Κανένα από τα συστατικά δεν πληρεί τα κριτήρια για να 

χαρακτηριστεί PBT ή vPvB. 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

  3.1. Ουσίες  ...........................................  Το προϊόν είναι µίγµα, όχι ουσία. 

 

  3.2.  Μίγµατα   Βλέπε τµήµα 16 για πλήρες κείµενο  R-φράσεων και και φράσεων 

επικινδυνότητας. 

 ∆ρων Συστατικό  

 Chlorpyrifos  .................................  Περιεχόµενο: 6% κατά βάρος 

 Ονοµασία CAS  ..............................   Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) 

ester 

 Αριθµός CAS    ..............................  2921-88-2 

 Ονοµασία κατά IUPAC  .................  O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate 

 Ονοµασία ISO   ..............................  Chlorpyrifos 

 Αριθµός EC    .................................  220-864-4 

 EU index no.   ................................  

CLP ταξινόµηση της ουσίας 

015-084-00-4 

Οξεία τοξικότητα από στόµατος: Κατηγορία 3 (H301) 

Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον: Οξεία Κατηγορία 1 (H400)                                                          

Χρόνια Κατηγορία 1 (H410)     

 DSD ταξινόµηση της ουσίας T;R25 N;R50/53 

   

 Συντακτικός τύπος .........................  
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 Συστατικά άξια αναφοράς  

 

  Περιεχόµενο 

(% β/β) 

 

CAS no. EC no. 

(EINECS no.) 

DSD ταξινόµηση CLP ταξινόµηση 

 Quartz  max. 3 14808-60-7 238-878-4 

 

∆εν ταξινοµείται ∆εν ταξινοµείται  

 2-(2-Butoxy-

ethoxy)ethanol 

Reg. nr. 01- 

2119475104-44 

 

Maleic anhydride 

Reg. no. 01- 

2119472428-31 

2 

 

 

 

 

0.1 - 1 

112-34-5 

 

 

 

 

108-31-6 

203-961-6 

 

 

 

 

203-571-6 

 

Xi;R36 

Ερεθιστικό 

 

 

 

Xn;R22 C;R34 

R42/43 

∆ιαβρωτικό 

Ερεθ. µατιών 2 

(H319) 

 

 

 

Οξεία τοξ. 4 (H302) 

∆ιάβρωση δερµατος. 

1B (H314) 

Αναπν ευαισθ. 1B 

(H334) 

Ευαισθ. δερµ.. 1A 

(H317) 

 

ΤΜΗΜΑ  4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

  4.1. Περιγραφή πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση έκθεσης µην περιµένετε να εµφανισθούν 

συµπτώµατα. Ξεκινήστε αµέσως τις παρακάτω προτεινόµενες 

διαδικασίες. 

 

 Αναπνοή  ........................................  Σε περίπτωση έκθεσης, αποµακρυνθείτε  αµέσως από αυτήν. 

Ελαφρές περιπτώσεις: Ο παθών να µείνει σε παρακολούθηση. 

Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν εµφανιστούν συµπτώµατα. Σοβαρές 

περιπτωσεις: Ζητήστε ιατρική συµβουλή αµέσως ή καλέστε 

ασθενοφόρο.   

Αν η αναπνοή σταµατήσει, αρχίστε αµέσως τεχνητή αναπνοή και 

συνεχίστε µέχρι κάποιος γιατρός να αναλάβει τον παθόντα 

 

 Επαφή µε το δέρµα .........................  Αµέσως ξεπλυθείτε µε άφθονο νερό ενώ αποµακρύνετε τα 

µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι. 

Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εµφανισθούν συµπτώµατα  

 

 Επαφή µε τα µάτια .........................  Ξεπλύνετε τα µάτια αµέσως µε άφθονο νερό ή οφθαλµικό διάλυµα, 

ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, µέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος 

χηµικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής µετά από µερικά λεπτά 

και ξεπλύνετε τα µάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν 

εµφανισθεί κάποια δυσφορία. 

 

 Κατάποση .......................................  Η πρόκληση εµετού δεν συνιστάται. Βάλτε το θύµα να ξεπλύνει το 

στόµα µε νερό και να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα. Αν προκληθεί 

εµετός, ξεπλύνετε πάλι το στόµα  και  πιείτε υγρά. Μην δίνετε 

τίποτα από το στόµα σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του. 

Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια   

   

  4.2. Κυριότερα συµπτώµατα και 

επιδράσεις, αµεσα και µακροχρόνια 

Το πρώτο σύµπτωµα που εµφανίζεται πιθανόν να είναι  ερεθισµός.  

Συµπτώµατα παρεµπόδισης χοληνετσεράσης: ναυτία, 

πονοκέφαλος, εµετός, κράµπες, αδυναµία, θολή όραση, συστολή 

της κόρης των οφθαλµών, σφίξιµο στο στήθος, δυσκολία 

αναπνοής, νευρικότητα, εφίδρωση, δάκρυα, αφροί και σάλια από 

στόµα ή µύτη, µυϊκοί σπασµοί και κώµα.  
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  4.3. Ενδείξεις για επείγουσα ιατρική 

βοήθεια και ειδικοί χειρισµοί που 

απαιτούνται 

Όταν εµφανιστεί κάποιο από τα συµπτώµατα παρεµπόδισης 

χοληνεστεράσης καλέστε γιατρό ή µεταβείτε σε νοσοκοµείο 

αµέσως. Εξηγήστε ότι το θύµα έχει εκτεθεί σε  chlorpyriphos, ένα 

οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο, και περιγράψτε την κατάσταση 

του παθόντα και το µέγεθος της έκθεσης. 

Αποµακρύνετε αµέσως το θύµα από την περιοχή που το προϊόν 

είναι παρόν. 

 

Σε εργοστασιακό χώρο, το αντίδοτο  atropine sulphate πρέπει να 

είναι διαθέσιµο. 

Είναι χρήσιµο να δείξετε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στο 

γιατρό 

 

   Οδηγίες για τον Γιατρό ..................  Το Chlorpyrifos είναι ένας παρεµποδιστής χοληνεστεράσης που  

επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστηµα 

προκαλώντας καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας. 

 

 Cholinesterase inhibition – treatment Πολλές πληροφορίες για τη παρεµπόδιση της (ακετυλ) 

χοληνεστεράσης από οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα και ο 

χειρισµός της, µπρούν να βρεθούν στο διαδύκτιο. 

 

Συχνά απαιτούνται διαδικασίες απολύµανσης όπως πλύσιµο όλου 

του σώµατος, πλύση στοµάχου και λήψη ενεργού άνθρακα. 

 

Αντίδοτο: Αν υπάρχουν συµπτώµατα (βλέπε 4.2), δώστε atropine 

sulphate, που συχνά είναι ένα σωτήριο αντίδοτο, σε µεγάλες 

δόσεις, ∆ΥΟ έως ΤΕΣΣΕΡΑ mg ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκά, το 

συντοµότερο δυνατόν. Επαναλάβετε µε µεσοδιαστήµατα 5 έως 10 

λεπτών µέχρι να εµφανιστούν τα συµπτώµατα ατροπινισµού και 

διατηρήστε τα µέχρι όλο το οργανοφωσφορικό να µεταβολιστεί. 

 

Οξίµες, όπως obidoxime chloride (Toxogonin) ή pralidoxime 

chloride (2-PAM), µπορεί να χορηγηθούν συµπληρωµατικά, 

παράλληλα µε ατροπίνη, όχι όµως αντί αυτής. Θεραπεία µε Οξίµες 

πρέπει να διατηρηθούν όσο διάστηµα χορηγείται η ατροπίνη. 

 

Με τα πρώτα συµπτώµατα πνευµονικού οιδήµατος στον ασθενή 

πρέπει να χορηγηθεί συµπληρωµατικά οξυγόνο και να γίνει 

συµπτωµατική θεραπεία. 

 

Μπορεί να προκύψει υποτροπή µετά από την αρχική βελτίωση. 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

  5.1. Μέσα πυρόσβεσης ........................  Ξηρά σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα για µικρές φωτιές, νερό ή 

αφρός για µεγάλες φωτιές. 

   

  5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν 

από την ούσια ή το µίγµα 

Τα σηµαντικά προϊόντα αποικοδόµησης είναι πτητικά, δύσοσµα, 

τοξικά, ερεθιστικά και εύφλεκτα, όπως  υδρόχλώριο,  αιθυλο 

µερκαπτάνη, θειούχο διειθύλιο, οξείδια αζώτου, διοξείδιο του 

θείου, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, πεντοξείδιο του 

φωσφόρου  και διάφορες οργανικές  χλωριωµένες ενώσεις 
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  5.3. Οδηγίες για τους πυροσβέστες ....  Χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού για να διατηρήσετε εκτεθειµένα 

στη φωτιά βαρέλια, κρύα. Προσεγγίστε τη φωτιά από τη 

κατεύθυνση του αέρα για να αποφύγετε επιβλαβείς ατµούς και 

τοξικά προϊόντα αποικοδόµησης. Αντιµετωπίστε τη φωτιά από 

προστατευµένο µέρος ή από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση. 

Σκάψτε την περιοχή για να αποτρέψετε την έκπλυση. Οι 

πυροσβέστες πρέπει να φορούν αναπνευστική συσκευή και 

προστατευτική ενδυµασία. 

 

ΤΜΗΜΑ  6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΛΥΣΗ 

 

  6.1. Προσωπική προστασία, 

εξαρτήµατα προαστασίας και 

επείγουσες ενέργειες 

Συνιστάται να υπάρχει ήδη ένα σχέδιο χειρισµού των διαρροών. 

Κενά δοχεία µε δυνατότητα κλεισίµατος για την συλλογή της 

διαρροής πρέπει να είναι διαθέσιµα. 

 

Σε περίπτωση µεγάλης διαρροής (πάνω από  10 τόνοι προϊόντος):  

1. Χρησιµοποιείστε ατοµική συσκευή προστασίας, βλέπε τµήµα 8 

2. καλέστε το τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης, βλέπε τµήµα 1 

3. Ειδοποιείστε τις Αρχές 

 

  Λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ασφάλειας όταν 

καθαρίζετε διαρροές. Χρησιµοποιείστε ατοµική συσκευή 

προστασίας.  Ανάλογα µε το µέγεθος της διαρροής, φοράτε 

αναπνευστήρα, µάσκα προσώπου ή προστατευτικό µατιών, ρούχα 

ανθεκτικά στα χηµικά, γάντια και µπότες 

 

Σταµατήστε την πηγή της διαρροής αµέσως αν αυτό µπορεί να γίνει 

µε ασφάλεια. Αποµακρύνετε απροστάτευτα άτοµα µακριά από την 

περιοχή της διαρροής.  Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης. 

Αποφύγετε ή ελλατώστε τη δηµιουργία σκόνης όσο περισσότερο 

γίνεται. 

 

  6.2. Προφυλάξεις για το περιβάλλον ..  Συλλέξτε το προϊόν της διαρροής για να αποτρέψετε περαιτέρω 

µόλυνση της επιφάνειας, του εδάφους ή των υδάτων. Τα υγρά του 

πλυσίµατος δεν πρέπει να φτάσουν σε αποχετεύσεις. Μη 

ελεγχόµενη διαρροή σε ύδατα πρέπει να αναφερθεί στις αρµόδιες 

αρχές.   

 

  6.3. Μέθοδοι και υλικά συλλογής και 

καθαρισµού 

Συνιστάται να ληφθεί υπόψη η αποφυγή των δυσµενών συνεπειών 

των διαρροών µε τη δηµιουργία αναχωµάτων. Βλέπε GHS (Annex 

4, Τµήµα 6). 

   

  Αν χρειάζεται, καλύψτε υδάτινες επιφάνειες. Μικρές διαρροές στο 

πάτωµα ή σε άλλες αδιαπέραστες επιφάνειες πρέπει να συλλεχθούν 

µε σκούπισµα αµέσως ή κατά προτίµηση να απορροφηθούν µε 

συσκευές που είναι εφοδιασµένες µε υψηλής αποτελεσµατικότητας 

φίλτρα.  Συλλέξτε το µολυσµένο υλικό  σε κατάλληλο περιέκτη. 

Ξεπλύνετε την περιοχή µε βιοµηχανικό απορυπαντικό µε πολύ 

νερό.  Συλλέξτε το υγρό ξεπλύµατος µε απορροφητικό υλικό όπως 

πριονίδι, υδράσβεστο, αταπουλγίτη ή άλλους απορροφητικούς 

αργίλους και τοποθετήστε το σε κατάλληλο περιέκτη   Οι 

χρησιµοποιηµένοι περιέκτες πρέπει να κλειστούν κατάλληλα και 

να σηµανθούν    

 

∆ιαρροές που απορροφήθηκαν στο έδαφος, πρέπει να σκαφθεί το 
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έδαφος και να µεταφερθεί σε κατάλληλους παριέκτες 

∆ιαρροές σε ύδατα πρέπει να συγκεντρωθούν σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο βαθµό µε αποµόνωση του µολυσµένου νερού. Το 

µολυσµένο νερό πρέπει να µεταφερθεί για περαιτέρω µεταχείριση 

ή διάθεση  

 

  6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα .....  Βλέπε τµήµα  8.2. για προσωπική προστασία. 

Βλέπε τµήµα 13 για τη διάθεση. 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

  7.1. Προφυλάξεις κατά τον χειρισµό ..  Σε βιοµηχανικό περιβάλλον συνιστάται η αποφυγή προσωπικής 

επαφής µε το προϊόν, αν είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας κλειστά 

συστήµατα και συστήµατα τηλεχειρισµού. Αλλιώς το υλικό είναι 

προτιµότερο να χειρίζεται µε µηχανικά µέσα. Επαρκής εξαερισµός 

ή τοπικό σύστηµα εξαερισµού είναι απαραίτητο. Τα αέρια του 

εξαερισµού πρέπει να φιλτράρονται ή να χειρίζονται ανάλογα. Για 

προσωπική προστασία σ’ αυτή την περίπτωση αναφερθείτε στο 

τµήµα 8. 

 

  Για τη χρήση του σαν γεωργικό φάρµακο, πρώτα αναζητήστε τις 

προφυλάξεις και τα µέτρα προσωπικής προστασίας που 

αναφέρονται στην επίσηµη ετικέτα στην συσκευασία του ή 

αναζητήστε άλλη επίσηµη οδηγία ή ισχύουσα πολιτική. Αν δεν 

υπάρχουν τα ανωτέρω, αναφερθείτε στο τµήµα 8. 

 

  Κρατείστε µη προφυλαγµένα άτοµα και παιδιά µακριά από την 

περιοχή εργασίας. 

 

  Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα αµέσως. Πλυθείτε καλά µετά 

το χειρισµό. Πριν βγάλετε τα γάντια, πλύνετε τα µε νερό και 

σαπούνι. Μετά τη δουλειά, βγάλτε όλα τα ρούχα και παπούτσια. 

Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι. Φορέστε µόνο καθαρά ρούχα όταν 

φεύγετε από τη δουλειά. Πλύνετε τα προστατευτικά ρούχα και 

εξοπλισµό µε νερό και σαπούνι µετά από κάθε χρήση. Ρούχα που 

έχουν µολυνθεί πολύ να πετάγονται. Μην τα πλένετε και µη τα 

ξαναχρησιµοποιείτε 

 

  Μη το διαθέτετε στο περιβάλλον. Συλέξτε όλα τα απόβλητα και 

υπολείµατα από τα καθαρσιτικά µηχανήµατα κλπ και διαθεστε τα 

σαν επικίνδυνα απόβλητα. Βλέπε τµήµα 13 για τη διάθεση  

 

  7.2. Προφυλάξεις κατά την 

αποθήκευση, συµπεριλµβανοµένων 

πιθανών ασυµβατοτήτων 

Το προϊόν είναι σταθερό όταν αποθηκεύεται σε κανονικές 

συνθήκες. Μη το αφήνετε εκτεθειµένο στο ηλιακό φως για µεγάλη 

περίοδο  

 

  Αποθηκεύστε σε καλά κλεισµένους και σηµασµένους περιέκτες. Ο 

χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε πυρίµαχα 

υλικά, κλειστός, ξηρός, αεριζόµενος και µε αδιαπέραστο πάτωµα, 

χωρίς πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή παιδιά. 

Συνιστάται η ύπαρξη πινακίδας κινδύνου µε την ένδειξη 

‘∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ’. Ο χώρος να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 

αποθήκευση χηµικών. Τροφές, ποτά, ζωοτροφές ή σπόροι δεν 

πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Πρέπει να διατίθεται στο χώρο, 

βρύση για το πλύσιµο των χεριών. 
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  7.3.  Συγκεκριµένη χρήση (εις) ............  Το προϊόν είναι εγκεκριµένο γεωργικό φάρµακο που  

χρησιµοποιείται µόνο για τις χρήσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί 

και σύµφωνα µε την ετικέτα του που έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες 

αρχές. 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

  8.1.  Παράµετροι ελέγχου  

 Προσωπικά έπίπεδα έκθεσης  

   Year  

 Chlorpyrifos ACGIH (USA) TLV 2014 TWA 0.1 mg/m
3
, µετρηµένο σαν αναπνεύσιµο κλάσµα και 

ατµός. δερµατική έκθεση; BEI   

  OSHA (USA) PEL 2014 ∆εν έχει τεθεί 

  EU, 2000/39/EC 
όπως έχει τροποποιηθεί 

2009 ∆εν έχει τεθεί 

  Germany, MAK 2013 ∆εν έχει τεθεί; BAT 

  HSE (UK) WEL 2011 8-h TWA 0.2 mg/m
3
 

STEL 0.6 mg/m
3
; 15- λεπτά περίοδος αναφοράς 

∆ερµατική έκθεση 

 

   Crystalline ACGIH (USA) TLV 2014 TWA 0.025 mg/m
3
, αναπνεύσιµο κλάσµα αερολύµατος 

 silica (quartz) OSHA (USA) PEL 2014 TWA ολική σκόνη:    30 mg/m
3
 

                                  % SiO2 + 2 

Αναπνεύσιµη σκόνη:  250 mppcf   ή    10 mg/m
3
                       

                                    % SiO2 + 5        % SiO2 + 2 

  EU, 2000/39/EC 
όπως έχει τροποποιηθεί 

2009 ∆εν έχει τεθεί 

  Germany, MAK 2013 ∆εν έχει τεθεί 

  HSE (UK) WEL 2011 8-hr TWA: 0.1 mg/m
3
,  αναπνεύσιµο 

 

  Όµως, άλλα επίπεδα προσωπικής έκθεσης µπορεί να έχουν  τεθεί 

από τοπικές αρχές και πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. 

 

 Μέθοδοι παρακολούθησης .............  Τα άτοµα που εργάζονται µε αυτό το προϊόν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα πρέπει να κάνουν συχνά εξετάσεις αίµατος για τα 

επίπεδα της χοληνεστεράσης. Αν τα επίπεδα της χοληνεστερασης 

πέσουν κάτω από το όριο, δεν πρέπει να επιτραπεί περαιτέρω 

έκθεση µέχρις ότου διαπιστωθεί, µε ανάλυση αίµατος, ότι τα 

επίπεδα χοληνεστεράσης έχουν επανέλθει στο κανονικό. 

 Chlorpyrifos 
DNEL, συστηµική  .........................  

PNEC, υδάτινο περιβάλλον  ...........  

 

0.01 mg/kg ζ.β./µέρα 

0.046 ng/l 

   

  8.2. Έλεγχοι έκθεσης ...........................  Όταν χρησιµοποιείται σε κλειστό κύκλωµα, η προσωπική 

προστασία δεν είναι απαραίτητη. Τα ακόλουθα εφαρµόζονται σε 

άλλες περιπτώσεις που η χρήση κλειστού συστήµατος χειρισµού 

δεν είναι εφικτή, ή όταν είναι απαραίτητο να ανοιχθεί το σύστηµα. 

Πριν ανοιχθεί το κλειστό κύκλωµα, καταστήστε τα εξαρτήµατα και 

το σύστηµα σωληνώσεων ακίνδυνο. 

 

 

 

Αναπνευστική 

προστασία 

Σε περίπτωση διαφυγής του υλικού, όπου παράγονται ατµοί ή 

σκόνη, οι εργάτες πρέπει να φορέσουν εγκεκριµένη αναπνευστική 

συσκευή µε καθολικό φίλτρο που περιλαµβάνει και φίλτρο 

κατακράτησης σωµατιδίων. 

 



 Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
  Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 
Αρ. Υλικού 72C/7211-01A  Ιανουάριο 2015 

Όνοµα CHLORPYRIFOS 50 g/kg GR    

   Page 9 από 17 

 

 

 
∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

 

 

Προστατευτικά γάντια Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χηµικά, όπως πλαστικά αδιαπέραστα 

ή συνθετικό καουτσούκ. Οι χρόνοι παλαίωσης αυτών των υλικών 

για το προϊόν είναι άγνωστοι. Γενικά όµως, η χρήση 

προστατευτικών γαντιών θα προσφέρει µόνο µερική προστασία στη 

δερµατική έκθεση. Μικρές τρύπες στα γάντια καθώς και 

επιµόλυνση µπορεί να συµβεί εύκολα. Συνιστάται η συχνή αλλαγή 

γαντιών και περιορισµός της εργασίας που γίνεται χειρονακτικά 
 

 

 

Προστασία µατιών ....  Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. Συνιστάται να υπάρχει άµεσα διαθέσιµο 

στο χώρο εργασίας χώρος πλυσίµατος των µατιών όταν υπάρχει 

ενδεχόµενο επαφής µε τα µατια. 

    

 

 

Άλλη προστασία Φοράτε κατάλληλη ενδυµασία ανθεκτική στα χηµικά για να 

αποτρέψετε επαφή µε το δέρµα ανάλογα µε το βαθµό έκθεσης. 

Κατά τη διάρκεια κανονικών εργασιών µικρής διάρκειας, όπου η 

έκθεση στο  υλικό δεν µπορεί να αποφευχθεί, είναι αρκετά 

αδιάβροχα παντελόνια και ποδιά από υλικό ανθεκτικό στα χηµικά ή 

φόρµα από PE. Οι φόρµες PE πρέπεινα παταχτούν µετά τη χρήση 

αν µολυνθούν. Σε περίπτωση εκθεσης µεγάλης διάρκειας πιθανόν 

να απαιτούνται αδιαπέραστες φόρµες  

 

♣  ΤΜΗΜΑ  9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

  9.1. Πληροφορίες για τις φυσικές και 

χηµικές ιδιότητες 

 

   Φυσική κατάσταση .......................... Ενοιχτό καφέ προς γκρί στερεό (κοκκώδες) 

   Οσµή ................................................ Ελαφρά, αρωµατική 

 Όριο οσµής....................................... ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 pH  ..................................................  ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Σηµείο τήξεως /σηµείο ψύξης  ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Αρχικό σηµείο βρασµού και όρια 

βρασµού........................................... 

 

∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Σηµείο ανάφλεξης .......................... ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Ρυθµός εξάτµισης  ..........................  ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο)  ...  Όχι υψηλά αναφλέξιµο 

 Ανώτερα/κατώτερα όρια 

αναφλεξιµότητας ή εκρηξιµότητας   

 

∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Τάση ατµών ....................................  Chlorpyrifos  : 2.7 x 10
-3

 Pa στους 25°C  

   1.8 x 10
-2

 Pa στους 35°C 

 Πυκνότητα ατµών  .........................  ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Σχετική πυκνότητα  ........................  ∆εν έχει προσδιοριστεί  

Φαινόµενο ειδικό βάρος: 1.17 - 1.23 g/cm
3
 

 ∆ιαλυτότητα(ες)  ............................  Chlorpyrifos  : αναµίξιµο µε  toluene 

   αναµίξιµο µε ethyl acetate 

   774 g/l σε hexane στους 20°C  

   290 g/l σε methanol στους 20°C 

   0.94 mg/l σε νερό στους 25°C 

 Συντελεστής κατανοµής n-

octanol/νερό...................................... 

Chlorpyrifos  : log Kow = 4.7 

 Σηµείο αυτανάφλεξης ....................  ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Θερµοκρασία αποικοδόµησης .......... ∆εν έχει προσδιοριστεί (όµως, βλέπε 10.2.) 

 Ιξώδες ................................................ ∆εν έχει προσδιοριστεί 

 Εκρηκτικές ιδιότητες  .....................  Μη εκρηκτικό 

 Οξειδωτικές ιδιότητες  ...................  Μη οξειδωτικό 

   



 Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
  Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 
Αρ. Υλικού 72C/7211-01A  Ιανουάριο 2015 

Όνοµα CHLORPYRIFOS 50 g/kg GR    

   Page 10 από 17 

 

 

 
∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

  9.2. Άλλες πληροφορίες .......................  ∆εν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

10.1. Αντιδρασιµότητα  .........................  Εξ όσων γνωριζουµε, το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια ειδική 

αντιδρασιµότητα. 

 

10.2. Χηµική σταθερότητα ...................  Το Chlorpyrifos µπορεί να αποικοδοµηθεί γρήγορα αν θερµανθεί 

σε θερµοκρασίες πάνω από 160°C, αυξάνοντας σηµαντικά τον 

κίνδυνο έκρηξης. Απ’ ευθείας τοπική θέρµανση µε ηλεκτρισµό ή 

µε διοχέτευση θερµού αέρα πρέπει να αποφεύγεται.  

 

Η αποικοδόµηση σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το χρόνο και τη 

θερµοκρασία λόγω αυτό-επιταχυνόµενων εξωθερµικών και 

αυτοκαταλυτικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις περιλαµβάνουν 

επαναδιάταξη και πολυµερισµό απελευθερώνοντας πτητικά 

δύσοσµα και εύφλεκτα συστατικά όπως θειώδη διµεθύλια, και 

αιθυλο µερκαπτάνη. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων 

αντιδράσεων ..................................  

 

Καµία γνωστή. 

 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή  .............  Θέρµανση του προϊόντος θα δηµιουργήσει επιβλαβείς και 

ερεθιστικούς ατµούς.  

 

10.5. Ασύµβατα υλικά  ..........................  Ισχυρές αλκαλικές και όξινες ουσίες. Το προϊόν µπορεί να 

διαβρώσει µέταλλα.  (αλλά δεν πληρεί τα κριτήρια για 

ταξινόµηση). 

 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα 

αποικοδόµησης 

Βλέπε 5.2. 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

11.1. Πληροφορίες για τοξικολογικές 

επιδράσεις 

* = Με βαση διαθεσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν 

πληρούνται 

   

 Προϊόν  

 Οξεία τοξικότητα  ..........................  Το προϊόν δεν θεωρείται  επιβλαβές. *  Όµως πρέπει να χειρίζεται 

µε την συνήθη προσοχή χειρισµού χηµικών.  Η οξεία τοξικότητα, 

εκτιµώµενη από µετρήσεις σε παρόµοιο προϊόν, είναι: 

 Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD50, oral, rat: > 2000 mg/kg 

  - δέρµα  LD50, dermal, rat: > 4000 mg/kg  

  - αναπνοή LC50, inhalation, rat: > 5.0 mg/l/4 h 

    

 ∆έρµα διάβρωση/ερεθισµός ...........  Το προϊόν δεν είναι ερεθιστικό στο δέρµα  (µέτρηση σε παρόµοιο 

προϊόν; method US EPA 81-5). * 

 

 Σοβαρή βλάβη µατιών/ερεθισµός ..  Το προϊόν µπορεί να είναι ελαφρά ερεθιστικό στα µάτια (µέτρηση 

σε παρόµοιο προϊόν; method US EPA 81-4). * 

   

 Αναπνευστική ή δερµατική 

ευαισθητοποίηση ............................  

Το προϊόν µπορεί να είναι ασθενώς ευαισθητοποιό (µέτρηση σε 

παρόµοιο προϊόν; method US EPA 81-6).  
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 Αναπνευστικοί κίνδυνοι .................  Το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα αναπνευστικό κίνδυνο.* 

 

 Συµπτώµατα και επιδράσεις, οξεία 

και χρόνια 

Σε περίπτωση επαφής, το πρώτο σύµπτωµα που εµφανίζεται 

πιθανόν να είναι  ερεθισµός.  Συµπτώµατα παρεµπόδισης 

χοληνετσεράσης: ναυτία, πονοκέφαλος, εµετός, κράµπες, 

αδυναµία, θολή όραση, συστολή της κόρης των οφθαλµών, σφίξιµο 

στο στήθος, δυσκολία αναπνοής, νευρικότητα, εφίδρωση, δάκρυα, 

αφροί και σάλια από στόµα ή µύτη, µυϊκοί σπασµοί και κώµα 

   

 Chlorpyrifos  

 Τοξικοκινητική, µεταβολισµός και 

κατανοµή 

 

Οξεία τοξικότητα ...........................  

Το Chlorpyriphos απορροφάται και εκκρίνεται ταχέως µετά από 

λήψη από το στόµα. Κατανέµεται ευρέως στο σώµα και 

µεταβολίζεται εκτενώς.  ∆εν υπάρχει ένδειξη για συσσώρευση. 

Η ουσία είναι τοξική µέσω κατάποσης. Τοξικότητα από αναπνοής 

δεν ειναι γνωστή. Θεωρείται λιγότερο επιβλαβές σε επαφή µε το 

δέρµα.    Η οξεία τοξικότητα εκτιµάται σε:  

 Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD50, oral, rat: 172 - 320 mg/kg (method FIFRA 81.01) 

  - δέρµα  LD50, dermal, rat: > 2000 mg/kg (method FIFRA 81.02) * 

  - αναπνοή LC50, inhalation, rat: not available 

    

 ∆έρµα διάβρωση/ερεθισµός ...........  Ελαφρά  ερεθιστικό στο δέρµα  (method FIFRA 81.05). * 

 

 Σοβαρή βλάβη µατιών/ερεθισµός ..  Ελαφρά  ερεθιστικό στα µάτια (method FIFRA 81.04). * 

 

 Αναπνευστική ή δερµατική 

ευαισθητοποίηση ............................  

 

Μη ευαισθητοποιό (method FIFRA 81.06). * 

 

 Μεταλλαξιγένεση γεννητικών  

κυττάρων ........................................  

 

Το Chlorpyrifos δεν προκαλεί µεταλαξιγένεση (23 µελέτες). * 

 

 Καρκινογένεση  ..............................  ∆εν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογένεσης για το  Chlorpyrifosl. (5 

µελέτες). *     

  

 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  ....  ∆εν βρέθηκαν επιδράσεις στη γονιµότητα µε το chlorpyrifos (3 

µελέτες). Το chlorpyrifos δεν προκαλεί τερατογένεση (ούτε 

προκαλεί συγγενείς ανωµαλίες) σε επίµυες σε επίπεδα έως  15 

mg/kg/µέρα (µητρικό επίπεδο τοξικότητας) (2 µελέτες). * 

 

 STOT – µοναδική έκθεση  .............  Ελαφρές και παροδικές νευροτοξικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν 

για το chlorpyrifos σε επίπεδα δόσεων  50 mg/kg ζ.β.  * 

   

 STOT επαναλαµβανόµενη έκθεση .  Όργανα στόχοι: νευρικό σύστηµα (παρεµποδιστής 

χοληνεστεράσης). LOAEL: 1 mg/kg ζ.β./ηµέρα  σε πείραµα 

διατροφής 90 ηµερών σε επίµυες. Σε αυτό το επίπεδο έκθεσης, 

µικρή παρεµπόδιση χοληνεστεράσης παρατηρήθηκε η οποία γενικά 

δεν παρουσιάζει σηµαντικές επιδράσεις ή δυσφορία. ∆εν έχει 

εκτιµηθεί επίπεδο παρατηρούµενων επιδράσεων (LOEL). * 

 

 Quartz (crystalline silica) 
 Οξεία τοξικότητα ...........................  Η ουσία δεν θεωρειται επιβλαβής µε µια και µοναδικη έκθεση. * 

   

 Καρκινογένεση  ..............................  Η οµοφωνία µεταξύ ενός αεριθµού διεθνών οργανισµών είναι ότι 

υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ επαναλαµβανόµενης 

εισπνοής της crystalline silica και καρκίνου του πνεύµονα. 
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 STOT – µοναδική έκθεση ..............  Εισπνοή της σκόνης µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των 

αεραγωγών. Μικρή έκθεση σε  crystalline silica σε συγκεντρώσεις 

10 έως 100 mg/m
3
 προκάλεσαν επίµονες πνευµονικές 

φλεγµονώδεις αντιδράσεις σε πειράµατα σε ζώα.. * 

 

 STOT- επαναλαµβανόµενη έκθεση  Επαναλαµβανόµενη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

πνευµονοκονίαση, µια ασθένεια του πνεύµονα. * 

 

 2-(2-Butoxy-ethoxy)ethanol  

 Τοξικοκινητική, µεταβολισµός και 

κατανοµή 

 

Οξεία τοξικότητα ...........................  

Η δερµατική απόρρόφηση ειναι χαµηλή αλλά ανιχνεύσιµη. Το 

απορροφούµενο υλικό εξαφανίζεται εντός 24 ωρών από τα ούρα µε 

τη µορφή του µεταβολίτη  2-(2-butoxyethoxy)acetic acid  

Η ουσία δεν θεωρειται επιβλαβής σε µοναδικήη έκθεση *. Η οξεία 

τοξικότητα εκτιµάται σε: 

 Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD50, oral, rat (θυληκα): 5080 mg/kg 

  - δέρµα  LD50, dermal, rabbit: 2764 mg/kg (µέθοδος παρόµοια µε OECD 

402) 

  - αναπνοή LC50, inhalation, rat: κανένα σύµπτωµα εκτός από καποιο ερεθισµό 

των µατιών, µετά από έκθεση για 2 ώρες σε κορεσµένους ατµούς  

(29 ppm ή 0.25 mg/l). 

    

 ∆έρµα διάβρωση/ερεθισµός ...........  Η ουσία µπορεί να  είναι ελαφρά  ερεθιστική στο δέρµα  (σε 

διάφορες µελέτες). * 

 

 Σοβαρή βλάβη µατιών/ερεθισµός ..  Η ουσία  είναι ερεθιστική στα µάτια  (σε διάφορες µελέτες).  

 

 Αναπνευστική ή δερµατική 

ευαισθητοποίηση ............................  

 

Η ουσία  δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (µέθοδος παρόµοια µε 

OECD 409* 

 

 Μεταλλαξιγένεση γεννητικών  

κυττάρων ........................................  

Καµία µεταλλαξιγένεση κυττάρων οωθηκών σε  Chinese hamster . 

(µέθοδος παρόµοια µε OECD 473 και 476). * 

 

 Καρκινογένεση ...............................  ∆εν υπάρχει διαθέσιµη µελέτη για καρκινογένεση. 

   

 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή .....  ∆εν βρέθηκαν επιδράσεις  στην αναπαραγωγή  σε µητρικές µη 

τοξικές δόσεις.  ∆εν βρέθηκαν τερατογεννετικές επιδράσεις (που να 

προκαλούν συγγενείς ανωµαλίες). (µέθοδος παρόµοια µε OECD 

414). * 

 

 STOT – µοναδική έκθεση ..............  ∆εν παρατηρήθηκαν ειδικές επιδράσεις  µε µια και µοναδικη 

έκθεση. * 

   

 STOT- επαναλαµβανόµενη έκθεση  Όργανο στόχος:αίµα (µείωση του αριθµού ερυθρών και λευκών 

κυττάρων) 

LOAEL: 51 - 1000 mg/kg ζ.β./µέρα σε πείραµα 90-day σε επίµυες. 

(µέθοδος OECD 408). * 

 Αναπνευστικοί κίνδυνοι .................  

 

 

 

Maleic anhydride 
Τοξικοκινητική, µεταβολισµός και 

Η ουσία δεν είναι του γνωστή στο να  παρουσιάζει κανένα 

αναπνευστικό κίνδυνο. * 

 

 

 

Μετά από στοµατική λήψη, το  maleic anhydride απορροφάται 
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κατανοµή 

 

 

 

Οξεία τοξικότητα ...........................  

άµεσα και κατανέµεται ευρέως στο σωµα. Μεταβολίζεται σε 

µαγαλο βαθµό σε φυσικά συστατικά του σώµατος και 

προασλαµβάνεται µερικώς από τον οργανισµό. 

 

Η ουσία είναοι επιβλαβής αν καταποθεί. Η οξεία τοξικότητα 

εκτιµάται σε: 

 

             Οδός(οι) εισόδου - κατάποση   LD50, oral, rat: 1090 mg/kg (method OECD 401) 

 - δέρµα    LD50, dermal, rabbit: 2620 mg/kg (method OECD 402) * 

 - αναπνοή   LC50, inhalation, rat: µη διαθέσιµα αξιόπιστα στοιχεία 

   

            ∆έρµα διάβρωση/ερεθισµός     

 

            Σοβαρή βλάβη µατιών/ερεθισµός  

 

            Αναπνευστική ή δερµατική   

            ευαισθητοποίηση ...............  

 

           Μεταλλαξιγένεση γεννητικών  

           κυττάρων ............................  

 

            

           Καρκινογένεση ...................  

 

 

          Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 

 

 

           

         STOT – µοναδική έκθεση .....  

 

 

         STOT- επαναλαµβανόµενη έκθεση 

 

 

 

 

 

        Αναπνευστικοί κίνδυνοι.........  

 Η ουσία είναι διαβρωτική (µέθοδος παρόµοια µε OECD 404). 

 

Η ουσία είναι διαβρωτική 

 

Αλλεργικές ιδιότητες έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους 

 

 

Αποτελέσµατα δοκιµών σε γεννητικά  κυττάρα δεν ειναι 

διαθέσιµα. Το Maleic anhydride ήταν αρνητικό σε σειρά άλλων 

πειραµάτων. * 

 

Το Maleic anhydride δεν βρεθηκε να προκαλεί καρκινογένεση σε 

επιµυες σε πειραµα παροµοιο µε OECD 451. * 

 

∆εν βρέθηκαν επιδράσεις  στην γονιµότητα σε µητρικές µη 

τοξικές δόσεις  (µέθοδος OECD 416). Η ουσία εν προκάλεσε 

τοξικότητα ανάπτυξης σε επίµυες  (OECD 414). * 

 

Η ουσία προκαλεί καταστροφή ιστών. Αυτή είναι µια µη ειδική 

επίδραση. * 

 

NOEL, κατάποση, 40 mg/kg ζ.β./ηµέρα σε πείραµα 90 ηµερών σε 

επίµυες (µέθοδος OECD 408) 

NOAEC, αναπνοή, βρεθηκε να είναι 3.3 mg/m3 (0.8 ppm) για 

επίµυες και πιθήκους σε πειραµα 6 µηνών (µέθοδος OECD 413) 

µε µειωση σωµατικόυ βάρους και οφθαλµικό/ρινικό ερεθισµό. * 

 

Η ουσία δεν είναι του γνωστή στο να  παρουσιάζει κανένα 

αναπνευστικό κίνδυνο. * 

 

 

ΤΜΗΜΑ  12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

12.1. Τοξικότητα  ...................................  Το προϊόν είναι πολύ τοξικό στα ψάρια, υδρόβια ασπόνδυλα και  

στα έντοµα Είναι τοξικό στα υδρόβια φυτά αλλά θεωρείται 

λιγότερο τοξικό στα πτηνά και µη επιβλαβές στους  εδαφικούς 

µακρο και µικροοργανισµούς  

 

 Η οξεία οικο-τοξικότητα του δραστικού συστατικού chlorpyrifos  εκτιµάται σε: 

 - Ψάρια Rainbow trout (Salmo gairdneri)  ................................96 h-LC50: 3 µg/l 

   21-day NOEC: 1.8 µg/l 

 - Ασπόνδυλα Daphnids (Daphnia magna)  ................................48 h-EC50: 1.7 µg/l 
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   21-day NOEC: 0.056 µg/l 

 - Άλγη Green algae (Scenedesmus subspicatus)  .....................96-h IC50: 0.48 mg/l 

 - Πτηνά Bobwhite quail (Colinus virginianus)  .........................LD50: 13.3 mg/kg  

  Mallard duck (Anas platyrhynchos)  ............................LD50: 75.6 mg/kg 

 - Μέλισσες Honey bees (Apis mellifera)  ................................LD50, οξεία από στόµα: 0.36 µg/µέλισσα 

   LD50, τοπικά: 0.070 µg/µέλισσα 

   

12.2. Εµµονή και αποδόµηση ...............  

 

 

 

Το Chlorpyrifos είναι βιο αποδοµήσιµο αλλά δεν πληρεί τα 

κριτήρια για να  είναι άµεσα βιο αποδοµήσιµο. Αποικοδοµείται στο 

περιβάλλον και σε εγκαταστάσεις χειρισµού λυµάτων. ∆εν έχουν 

παρατηρηθεί δυσµενείς επιδράσεις σε επίπεδα µέχρι 100 mg/l  

εγκαταστάσεις χειρισµού λυµάτων. Η αποικοδόµηση γίνεται 

αερόβια και αναερόβια καθώς και βιολογικά  ή µη βιολογικά. 

 

Η ηµιπερίοδος ζωής του chlorpyrifos ποικίλει ανάλογα µε τις 

συνθήκες αλλά συνήθως είναι 4-10 εβδοµάδες στο εδαφος και το 

νερό. Το  pH έχει µεγάλη επίδραση. Η αποικοδόµηση αυξάνεται σε 

υψηλότερα pH 

. 

12.3. ∆υναµικό βιοσυσσώρευσης ..........  Βλέπε τµήµα 9 για τον συντελεστή κατανοµής οκτανόλης-νερού. 

 

Το Chlorpyrifos έχει δυναµικό βιοσυσσώρευσης αλλά 

αποβάλλεται ταχέως (µε περίοδο ηµιζωής 2-3 ηµέρες). Ο 

συντελεστής βιοσυσσώρευσης του chlorpyrifos  είναι  1375 για 

ολόκληρο ψάρι (rainbow trout). 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος ............  Το Chlorpyrifos δεν είναι κινητικό στο περιβάλλον αλλά 

δεσµεύεται ισχυρά στο έδαφος  

 

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

PBT και vPvB  

 

Κανένα από τα συστατικά πληρεί τα κριτήρια για να είναι PBT ή 

vPvB. 

 

12.6. Άλλες δυσµενείς επιδράσεις  ........  ∆εν είναι γνωστές άλλες δυσµενείς επιδράσεις στο περιβάλλον 

 

♣ ΤΜΗΜΑ  13: ∆ΙΑΘΕΣΗ 

 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

 

 

 

 

 

 

∆ιάθεση του προϊόντος ...................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσότητες του υλικού που έχουν περισσέψει και άδεια αλλά 

ακάρθατα υλικά συσκευασίας πρέπει να θεωρηθούν ως επιβλαβή 

απόβλητα. 

 

Η διάθεση των αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας πρέπει να 

είναι σύµφωνη µε όλους τους τοπικούς κανονισµούς  

 

Με βάση την Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/EC),  πρέπει 

πρώτα να εξετασθεί η πιθανότητα για επανάχρηση ή 

επανεπεξεργασία. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το υλικό πρέπει να 

διατεθεί σε εγκεκριµένο εργοστάσιο καταστροφής ή µε ελεγχόµενη 

αποτέφρωση µε καθαρισµό των καυσαερίων 

 

Μη µολύνετε νερά, τρόφιµα, ζωοτροφές ή σπόρους µε την 

αποθήκευση ή διάθεση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση 

 

Το Chlorpyrifos υδρολύεται ταχέως σε pH > 8.0. 
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∆ιάθεση των συσκευασιών ............  Συνιστάται να εξετάσετε τους διάφορους τρόπους διάθεσης µε την 

παρακάτω σειρά¨ 

1. Επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση. Σε περίπτωση 

ανακύκλωσης, να προηγηθεί τριπλό ξέπλυµα (ή ισοδύναµο). Μην 

ρίχνεται τα νερά του ξεπλύµατος στην αποχετευση. 

2. Ελεγχόµενη αποτέφρωση µε καθαρισµό των καυσαερίων είναι 

δυνατή σε εύφλεκτα υλικά συσκευασίας.. 

3. Παράδοση των περιεκτών σε εγκεκριµένο εργοστάσιο διάθεσης 

επικίνδυνων αποβλήτων.  

4. ∆ιάθεση σε χωρο υγειονοµικής ταφής ή καυση σε ανοιχτό χωρο 

µπορει να γινει µόνο αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Για υγειονοµική 

ταφή, οι περιέκτες πρεπει να ειναι αδειοι, πλυµένοι και τρυπηµένοι 

για να µην χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό. Σε περίπτωση 

καύσης, αποµακρυνθείτε από τους καπνούς 

 

ΤΜΗΜΑ  14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

 ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO ταξινόµηση 
 

14.1. UN number  ..................................  3077 

 

14.2. UN Κατάλληλη ονοµασία 

αποστολής   ...................................  

 

Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεό, n.o.s. (chlorpyrifos) 

 

14.3. Κλάση επικινδυνότητας µεταφοράς 9 

 

14.4. Οµάδα συσκευασίας .....................  III 

 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  ...........  Θαλάσσιος ρύπος  

 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη Μην το διαθέτετε στο περιβάλλον. 

 

14.7. Μεταφορά χύµα µε βάση το 

Παράρτηµα II του MARPOL 73/78 

και τον κώδικα IBC 

Το προϊόν δεν µεταφέρεται χύµα σε δεξαµενόπλοια. 

 

 ΤΜΗΜΑ  15: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

15.1. Κανονισµοί/Νοµοθεσία ασφάλειας, 

υγείας και περιβαλλοντικοί της 

ουσίας ή του µίγµατος  

Κατηγορία Seveso στο Παράρτηµα I µέρος 2, της Οδ. 96/82/EC: 

επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

 

Όλα τα συστατικά σε αυτό το προϊόν καλύπτονται από την 

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα χηµικά. 

 

15.2. Έκθεση χηµικής ασφάλειας ........  Έκθεση χηµικής ασφάλειας δεν απαιτείται για αυτό το προίόν 

 

♣  ΤΜΗΜΑ  16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Σχετικές αλλαγές στο ∆∆Α ............   Μόνο µικρές διορθπωσεις. 

 

 Κατάλογος συντοµεύσεων .............  ACGIH American Conference of Governmental Industrial  

 Hygienists 

BAT Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwert 

BEI Biological Exposure Index 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Classification, Labelling and Packaging; refers to EU  
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∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

 regulation 1272/2008 as amended 

Dir. Directive 

DNEL Derived No Effect Level 

DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir.  

 1999/45/EC as amended 

DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir.  

 67/548/EEC as amended 

EC European Community 

EC50 50% Effect Concentration 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical  

 Substances 

FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act 

GHS Globally Harmonized classification and labelling  

 System of chemicals, Fourth revised edition 2011 

GR Granule 

HSE Health & Safety Executive, UK 

IBC International Bulk Chemical code 

IC50 50% Inhibition Concentration 

ISO International Organisation for Standardisation 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

LC50 50% Lethal Concentration 

LD50 50% Lethal Dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

LOEL Lowest Observed Effect Level 

MAK Maximale Arbeitspaltz-Konzentration 

MARPOL Set of rules from the International Maritime  

 Organisation (IMO) for prevention of sea pollution 

Mppcf Million particles per cubic foot 

NOEC No Observed Effect Concentration 

NOEL       No Observed Effect Level 

N.o.s. Not otherwise specified 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

PE Polyethylene 

PEL Personal Exposure Limit 

PNEC Predicted No Effect Concentration 

Reg.  Regulation 

R-phrase Risk phrase 

S-phrase Safety phrase 

STEL  Short-Term Exposure Limit 

STOT Specific Target Organ Toxicity 

TLV Threshold Limit Value 

TWA Time Weighed Average 

US EPA Environmental Protection Agency USA 

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative 

WEL Workplace Exposure Limit 

WHO World Health Organisation 

 

 Παραποµπές  ..................................  Τα στοιχεία που έχουν µετρηθεί µε παρόµοιο προϊόν προέρχονται 

από µη εκδοµένα στοιχεία της εταιρείας. Οι πληροφορίες για τα 

υλικά προέρχονατι από τη διεθνή βιβλιογραφία και µπορούν να 

βρεθούν σε διάφορα σηµεία 

 

 Μέθοδος ταξινόµησης ....................  Υπλογιστική µέθοδος 

 

 Χρησιµοποιούµενες CLP φράσεις H301  Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 



 Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
  Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 
Αρ. Υλικού 72C/7211-01A  Ιανουάριο 2015 

Όνοµα CHLORPYRIFOS 50 g/kg GR    

   Page 17 από 17 

 

 

 
∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας µε βάση τον Κανονισµό EU Reg. 1907/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιµοποιούµενες R-φράσεις ......  

H302  Επιβλαβές αν καταποθεί 

Η314         Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές  

                  βλάβες 

Η317         Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 

H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

Η334         Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα  

                  άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής 

H400 Πολύ τοξικό στο υδάτινο περιβάλλον. 

H410 Πολύ τοξικό στο υδάτινο περιβάλλον µε µακροχρόνιες  

                  επιδράσεις. 

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία  

                 και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης  

 

 

R22           Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

R34            Προκαλεί εγκαύµατα 

R36  Ερεθίζει τα µάτια. 

R42/43      Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν  

                  Εισπνέεται και σε σε επαφή µε το δέρµα 

R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να  

                   προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

                   υδάτινο περιβάλλον. 

 

   

 Συµβουλές για την εκπαίδευση  .....  Αυτό το υλικό πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα που έχουν 

ενηµερωθεί για τις επικίνδυνες ιδιότητες του και έχουν κατανοήσει 

τις απαιτούµενες προφυλάξεις ασφαλείας 

  . 

 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας, θεωρείται ότι είναι ακριβείς και 

αξιόπιστες αλλά η χρήση του προϊόντος ποικίλει και µπορεί να υπάρξουν καταστάσεις που δεν έχουν 

προβλεφθεί από την  Cheminova A/S. Ο χρήστης του υλικού πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα των 

πληροφοριών κάτω από τις τοπικές συνθήκες. 

 

 ∆ηµιουργήθηκε από: Cheminova A/S 

                      Safety, Health, Environment & Quality Department / GHB 

 


