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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1.1 Προσδιορισμός  σκευάσματος  

 Εμπορικό όνομα AMALGEROL 

1.2  Χρήσεις της ουσίας ή του 
μίγματος  

 

 Χρήσεις του προϊόντος  Εδαφοβελτιωτικό για χρήση στην γεωργία. 

1.3 Στοιχεία για τον προμηθευτή 
του Δελτίου Δεδομένων 
Ασφαλείας 

Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 
Innsbruck 

1.4 Τηλέφωνο επειγόντων 
περιστατικών 

T +43 512 291810-15 
Mag. Georg Hechenbichler, F -23, 
g.hechenbichler@amalgerol.com 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του 

μίγματος 
Ταξινόμηση με βάση τις οδηγίες  EC : Το προϊόν 
ταξινομείται και επισημαίνεται με βάση τους 
κανονισμούς EC, σε συνδυασμόα με πληροφορίες 
από την τεχνική βιβλιογραφία και τις εταιρείες 
προμηθευτές 

2.1.1 ταξινόμηση του σκευάσματος 
με βάση τον Κανονισμό (EC) 
1272/2008  (CLP) 

EUH066 
P102 
P261 
P262 
P305 
P280 
P285 
P301 

2.1.2 ταξινόμηση του σκευάσματος 
με βάση την Οδ. 67/548/EΕC  

R 66 

2.1.3 Επιπρόσθετες πληροφορίες Για το πλήρες κείμενο των  R-φράσεων και  
κινδύνων και των  EU Δηλώσεων κινδύνων βλέπε 
τμημα 16 

2.2 Στοιχεία ετικέτας κανενα 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανενας 

ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
3.1 Ουσίες Υδρογονάνθρακες 10-20% 

3.2 Μιγματα  



 Χημική ταυτότητα του 
μίγματος/περιγραφή 

Εδαφοβελτιωτικό. Γαλάκτωμα σε νερό με  αιθέρια 
έλαια, φυτικά έλαια, εκχυλίσματα φυτών, παραφινικό 
λάδι 

 Επιβλαβή συστατικά Υδρογονάνθρακες 10 - 20 %, R66/EUH066 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
4.1 Περιγραφή πρώτων βοηθειών  

 Επαφή με τα μάτια Πλένετε τα μάτια με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός ή 
η κοκκινίλα παραμένει  

 Επαφή με το δέρμα Πλυθείτε με νερό και σαπούνι. 

 Κατάποση Να μην προκληθεί εμετός, το προϊόν μπορεί να 
εισχωρήσει στους πνεύμονες. Ξεπλύνετε το στόμα 
και πιείτε πολύ νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό και 
δείξτε του αυτό το δελτίο  

 Αναπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης και 
παρέχετε εξαερισμό. 

4.2 Κυριότερα συμπτώματα και 
επιδράσεις, οξείας και 
συνεχιζόμενης μορφής 

 

 Οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Πιθανός ερεθισμός. 

 Δερματική 
διάβρωση/ερεθισμός 

Συχνή και μακροχρόνια επαφή με το δέρμα μπορει 
να προκαλέσει ερεθισμούς. 

 Συνεχιζόμενες επιδράσεις Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός  
παραμένει. 

4.3 Ενδείξεις για επείγουσα 
ιατρική βοήθεια και ειδικοί 
χειρισμοί που απαιτούνται  

Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός  
παραμένει. 

   

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
5.1 Μέσα πυρόσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν. 
Δεν υπάρχει κανένα ακατάλληλο μέσο πυρόσβεσης. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που 
προκύπτουν από την ούσια ή 
το μίγμα 

Εκτός από μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, 
άλλα αέρια επικίνδυνα για την υγεία μπορει να 
δημιουργηθούν. 

5.3 Οδηγίες για τους πυροσβέστες Χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή. 
Ψύξτε τις κλειστές συσκευασίες με ψεκασμό νερού. 



ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΛΥΣΗ 
6.1 Προσωπική προστασία, 

εξαρτήματα προαστασίας και 
επείγουσες ενέργειες 

 

6.1.1 Για προσωπικό μη 
επείγουσας For non-
emergency personnel 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
Εξασφαλείστε αρκετό εξαερισμό. Απομακρύνετε 
πηγές ανάφλεξης. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία. 

6.1.2   

6.2 Προφυλάξεις για το 
περιβάλλον 

Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια 
νερά. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά συλλογής 
και καθαρισμού  

 

6.3.1 Για τη συλλογή  

6.3.2 Για τον καθαρισμό Απορροφήστε με άμμο ή χωμα. 
Αν εκλυθεί σε μεγαλύτερες ποσότητες, ειδοποιείστε 
τις αρχές. 

6.3.3 Άλλες πληροφορίες  

6.4 Παραπομπή σε άλλα 
τμήματα 

Αναφερθείτε στο τμημα  8 του ΔΔΑ. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1 Προφυλάξεις κατά τον 

χειρισμό 
 

 Απαιτήσεις χειρισμού Κρατείστε τον περιέκτη ερμειτικά κλειστό.  
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε. Απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης. 

7.2 Προφυλάξεις κατά την 
αποθήκευση, 
συμπεριλμβανομένων 
πιθανών ασυμβατοτήτων 

 

 Συνθήκες αποθήκευσης Αποφύγετε θερμοκρασίες πάγου. Θερμοκρασία 
αποθήκευσης: 5° - 25°C. Κρατείστε τον περιέκτη 
ερμειτικά κλειστό. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα για 
την προστασία από φωτιά και τον έέγχο έκρηξης. 

 Ασυμβατότητες  για ασφαλή 
αποθήκευση 

Κρατείστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. 

 VbF-ταξινόμηση κενό 

7.3 Συγκεκριμένη χρήση (εις) Εδαφοβελτιωτικό για χρήση στην γεωργία. 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1 Παράμετροι ελέγχου  

 Επιπεδα έκθεσης 
εργασιακου χώρου 

Το προϊόν δεν περιέχει κανένα συστατικό σε 
ποσότητες τέτοιες που να χρειάζεται έλεγχος του 
χώρου εργασίας. 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης  

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί 
έλεγχοι 

Καμία επιπρόσθετη πληροφορία, βλέπε τμημα  7. 

8.2.2 Προσωπική προστασία  

8.2.2.1 Προστασία ματιών και 
προσώπου 

Συνιστώνται προστατευτικά γιαλιά. 

8.2.2.2 Προστασία δέρματος Τα γάντια πρέπει να είναι αδιαπέραστα στο προϊόν  
(για παράδειγμα από συνθετικό καουτσούκ). Το 
προϊόν αποτελείται από πολλές ουσίες και 
επομένως η ανθεκτικότητα των γαντιών πρέπει να 
ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. 

8.2.2.3 Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση κακού αερισμού: Αναπνευστική 
προστασία: Φίλτρο A/P 

8.2.2.4 Θερμικοί κίνδυνοι Μ.Ε. 

8.2.3 Έλεγος περιβαλλοντικής 
έκθεσης 

Μ.Ε. 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
9.1 Πληροφορίες για τις βασικές 

φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

 a. Φυσική κατάσταση Υγρό, σκουρο καφέ 

 b. Οσμή χαρακτηριστική 

 c. Όριο οσμής κανένα 

 d. pH 8,5 

 f. Αρχικό σημείο βρασμού 
και όρια βρασμού 

100° C 

 g. Σημείο ανάφλεξης 48° C 

 h Ρυθμός εξάτμισης Μ.Ε. 

 i. Αναφλεξιμότητα 
(στερεό/αέριο) 

Μ.Ε. 

 j. Ανώτερα/κατώτερα όρια 
αναφλεξιμότητας  

Μ.Ε. 



 k. Τάση ατμών στους 20° C 23 hPA 

 l. Πυκνότητα ατμών Μ.Ε. 

 m. Σχετική πυκνότητα 0,97 g/cm³ (20 °C) 

 n. Διαλυτότητα Πλήρως διαλυτό στο νερό 

 o. Συντελεστής κατανομής n-
octanol/νερό 

Μ.Ε. 

 p. Σημείο αυτανάφλεξης Δεν αυτοαναφλέγεται 

 q. Θερμοκρασία 
αποικοδόμησης 

Μ.Ε. 

 r. Ιξώδες 50 s στους 20° C (ISO 2431-3) 

 s. Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν είναι εκρηκτικό 

 t. Οξειδωτικές ιδιότητες Μ.Ε. 

9.2 Άλλες πληροφορίες Το προϊόν δεν συντηρεί την καύση με βάση το  EN 
ISO 9038:2003. 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
10.1 Αντιδρασιμότητα Σταθερό κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες 

μεταφοράς και αποθήκευσης. 

10.2 Χημική σταθερότητα Καμία συνήθης αποικοδόμηση αν αποθηκευτεί και 
χρησιμοποιειθεί σωστά. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων 
αντιδράσεων 

Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν θα συμβουν κάτω από 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Θερμότητα 

10.5 Ασύμβατα υλικά κανένα 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα 
αποικοδόμησης 

κανενα 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
11.1 Πληροφορίες για 

τοξικολογικές επιδράσεις 
 

 Οξεία τοξικότητα Καμία 

 Συμπτώματα/οδοί έκθεσης  

 βλάβη ματιών/ερεθισμός Πιθανός ερεθισμός 

 Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός Συχνή και μακροχρόνια επαφή με το δέρμα μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμούς. 

 Ευαισθητοποίηση Καμία 



 Επιπρόσθετες πληροφορίες Με βάση την εμπειρία μας, αν αποθηκευτεί και 
χρησιμοποιηθεί σωστά, το προϊόν δεν ειναι 
επιβλαβές στην υγεία. 
to health. 

11.1.1 Οξεία τοξικότητα Καμία 

 

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
12.1 Τοξικότητα Καμία. 

12.2 Εμμονή και αποδόμηση Βιοδιασπώμενο. 

12.3 Δυναμικό βιοσυσσώρευσης δεν  βιοσυσσώρευεται 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Άμεσα προσροφήσιμο στο έδαφος. 

12.5 Αποτελέσματα της 
αξιολόγησης PBT και vPvB 

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

12.6 Άλλες δυσμενείς επιδράσεις Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το προϊόν δεν είναι 
επικίνδυνο για τα ύδατα και το έδαφος(με βάση 
πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου του 
Innsbruck). Όμως το προϊόν δεν πρέπει να 
ελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες σε ύδατα και 
αποχετεύσεις. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης 

αποβλήτων   
 

13.1.1 Διάθεση των περιεκτών Μικρότερες ποσότητες μπορουν να διατεθούν μέσω 
των οικιακών αποβλήτων. Διάθεση με βάση τις 
οδηγίες των αρχών. 

13.1.2 Χειρισμός αποβλήτων Μ.Ε. 

13.1.3 Διάθεση λυμάτων Μ.Ε. 

13.1.4 Άλλες συστάσεις διάθεσης  

 Περιέκτες Ξεπλύνετε με νερό, διάθεση σε καθορισμένα σημεία 
συλλογής. 

 Προτεινόμενο μέσο 
καθαρισμού 

Νερό και αν χρειάζεται προσθέστε απορρυπαντικό. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Μη επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με ADR/RID, GGVS/GGVE, IMDG/GGVSee, ICAO-TI/IATA-DGR. 
Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί ταξινόμηση για μεταφορά. 
 

14.1 UN number - 

14.2 UN Κατάλληλη ονομασία - 



αποστολής   

14.3 Κλάση μεταφοράς - 

14.4 Ομάδα συσκευασίας - 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το 
χρήστη 

Αν χρησιμοποιειθεί, αποθηκευτεί και ματαφερθεί 
σωστά, δεν είναι απικίνδυνο. 

14.7 Μεταφορά χύμα με βάση το 
Παράρτημα II του MARPOL 
73/78 και τον κώδικα IBC 

- 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
15.1 Κανονισμοί/Νομοθεσία 

ασφάλειας, υγείας και 
περιβαλλοντικοί της 
ουσίας ή του μίγματος 

Ταξινόμηση με βάση τις οδηγίες EC: Το προϊόν δεν 
ταξινιμείται ούτε επισημάινεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
EC. Λάβετε υπόψη τα γενικά μέτρα προστασίας 
χειρισμού χημικών προίόντων. 

S-Φράσεις 2 
23 
24/25 
26 
 
36/37/39 
 
38 
 
62 

μακριά από παιδιά. 
Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. 
Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.. 
Αν πέσει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και 
ζητείστε ιατρική συμβουλή  
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια 
και προστασία ματιών. 
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φοράτε 
αναπνευστική συσκευή. 
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό,  
ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξετε τον περιέκτη ή 
την ετικέτα του. 

15.2 Έκθεση χημικής 
ασφάλειας 

Έκθεση χημικής ασφάλειας δεν έχει πραγματοποιηθεί 
από τον προμηθευτή 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο βασίζονται σε εργαστηριακά αποτελέσματα, σε βιβλιογραφικές 
μελέτες και την υπάρχουσα γνώση. Περιγράφουν τις σχετικές προφυλάξεις και απαιτήσεις για το 
προϊόν. Καμία αξίωση δεν προκύπτει σε περίπτωση ζημιάς. Με κάθε νέα έκδοση αυτού του 
Δελτίου, παλαιότερα Δελτία ακυρώνονται. 
Αυτό το Δελτίο εκδόθηκε από Η/Υ και είναι έγκυρο χωρίς υπογραφή 

μη σχετικές με το προϊόν:  

Επεξηγήσεις  R-φράσεων 
που χρησιμοποιούνται στο 
τμημα 2 

66 – Παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο. 

Επεξηγήσεις EUH- φράσεων 
που χρησιμοποιούνται στο 
τμημα 2 

EUH066 – Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει 
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο 



Πλήρες κείμενο P- φράσεων 
που χρησιμοποιούνται στο 
τμημα 2: 

 

P102 
P261 
 
P262 
 
P305 
 
P280 
 
P285 
 
P301 

Μακριά από παιδιά. 
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/ 
αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 
ρούχα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα 
ατομικής προστασίας της αναπνοής. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: μην προκαλέσετε εμετό, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε αυτην την ετικέτα 
όπου είναι δυνατόν. 

 


