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Γεληίο Γεδομένων Αζθαλείας (MSDS) 
 

MILLERPLEX 3-3-3 
Δεθέκβξηνο 2011. Έθδνζε 3.0 

 
 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
Σαπηόηεηα ζθεπάζκαηνο - Εκπνξηθό όλνκα: Millerplex 3-3-3 
Υξήζε: Τγξό Λίπαζκα 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΣΗ: 
Miller Chemical & Fertilizer Corporation 
P.O. Box 333, Radio Road 
Hanover, Pennsylvania 17331, ΗΠΑ 
Σει.: 717 632 8921 Fax: 717 632 4581 
 
Αληηπξόζσπνο γηα ηελ Ειιάδα: 
LANCES LINK ΕΛΛΑ ΕΠΕ, Υέπδελ 15, 104 34 Αζήλα  
Σει./Fax: 210 5578 797, e-mail: markar@lanceslink.gr 
 
Σει. Κέληξνπ Δειεηεξηάζεσλ: 210 7793777 
 
2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
 
Σν ηειηθό πξντόλ δελ είλαη επηθίλδπλν. 
 
3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 
 
Τγξό πεξηέρνλ Φσζθνξηθό θάιην, νπξία θαη εθρύιηζκα ζαιάζζησλ θπθώλ. 
 
4. ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 
 

Καηάπνζε Μελ πξνθαιείηε εκεηό θαη εηδνπνηήζηε έλαλ γηαηξό. 

Εηζπλνή Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζε θαζαξό αέξα θαη εηδνπνηήζηε έλαλ 
γηαηξό. 

Επαθή κε ην δέξκα Αθαηξέζηε όια ηα ιεξσκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ην δέξκα κε 
ζαπνύλη θαη λεξό. 

Επαθή κε ηα κάηηα Ξεπιύλεηε κε λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη αλαδεηήζηε 
ζπκβνπιή ηαηξνύ. 

 
5. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
 

Μέζα ππξόζβεζεο Αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξό ρεκηθό 
πξντόλ, ςεθαζκόο κε λεξό, άκκνο/ρώκα.  

Αζπκβαηόηεηα (πιηθά πνπ πξέπεη λα 
απνθεύγνληαη) 

Ιζρπξά νμεηδσηηθά. 

Επηθίλδπλα πξντόληα απνδόκεζεο ή 
παξαπξντόληα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

Ομείδηα άλζξαθα 

Εηδηθά κέηξα ππξόζβεζεο Δηαηεξείζηε ηα εθηεζεηκέλα ζηε θσηηά δνρεία 
δξνζεξά, ςεθάδνληαο κε λεξό. 

Υξεζηκνπνηείζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 
Φεθάζηε κε λεξό πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθνξπηζηνύλ νη αηκνί. 

Απξόζκελνη θίλδπλνη από ππξθαγηά θαη 
έθξεμε 

Απνκαθξύλεηε ηνπο αλζξώπνπο από ηε θσηηά 
ζε θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηε θνξά ηνπ 
αλέκνπ. Ειέγμηε ηα ύδαηα απνξξνήο. 
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6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
 

Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ αλ ππάξμεη 
δηαξξνή ή ρπζεί ην πξντόλ   

Πεξηνξίζηε όιεο ηηο πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο. 
Φηηάμηε αλαρώκαηα ώζηε λα θξαηεζεί ην 
πξντόλ καθξηά από ππνλόκνπο θαη πδάηηλα 
ζπζηήκαηα. Υξεζηκνπνηείζηε αδξαλή πιηθά 
γηα λα απνξξνθεζεί ην πιηθό πνπ έρεη 
δηαξξεύζεη θαη ρξεζηκνπνηείζηε θηπάξη γηα λα 
ηα απνξξίςεηε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή ηεο δηαξξνήο κε λεξό 
θαη ρξεζηκνπνηείζηε αδξαλή πιηθά γηα λα 
απνξξνθεζεί ην λεξό απηό. Επαλαιάβεηε ηε 
δηαδηθαζία κέρξη λα απνκαθξπλζεί θάζε ίρλνο 
νζκήο.  

 
7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
 

Αεξηζκόο Πξνηηκάηαη κεραληθό ζύζηεκα αεξηζκνύ. 

Πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
θαηά ην ρεηξηζκό θαη ηελ απνζήθεπζε 

Οη ζπζθεπαζίεο λα δηαηεξνύληαη θιεηζηέο, κε 
ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε-εηηθέηα όηαλ δε 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη καθξηά από πεγέο 
αλάθιεμεο. Να κε κνιύλεηε λεξό, ηξόθηκα ή 
δσνηξνθέο θαηά ηελ απνζήθεπζε ή ην 
ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο. Να αθνινπζείηε ηνπο 
θαλόλεο βηνκεραληθήο πγηεηλήο. Απνζήθεπζε 
κεηαμύ 40.5 (4.7 νC) θαη 120.5 F (49.2 νC).   

Άιιεο πξνθπιάμεηο Μαθξηά από παηδηά θαη δώα. Μεηά από θάζε 
ρξήζε ηνπ πξντόληνο, λα θαζαξίδεηε θαιά 
ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, λα 
πιέλεζηε θαιά, λα αιιάδεηε ηα ξνύρα ζαο θαη 
λα θαζαξίδεηε ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

 
8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία Είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αλαπλεπζηηθήο 
ζπζθεπήο, εγθεθξηκέλεο από NIOSH/MSHA, 
όπνπ είλαη πηζαλή ε εηζπλνή αηκώλ.  

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα Αλζεθηηθά ζε ρεκηθά (π.ρ. από θανπηζνύθ) 

Πξνζηαζία καηηώλ Εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

Άιινο πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο ή 
εμνπιηζκόο 

Αλζεθηηθή ζε ρεκηθά πνδηά, θαζαξόο 
νιόζσκνο ξνπρηζκόο εξγαζίαο, κπόηεο, 
θαπέιν 

 
9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ  ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
 
Όςε - θπζηθή θαηάζηαζε: ζθνύξν θαθέ πγξό. 
Οζκή: κέηξηα 
 

εκείν βξαζκνύ ΔΟ** 

εκείν αλάθιεμεο >200 F (>93.3 νC) 

Ππθλόηεηα αηκώλ (AIR=1) ΔΟ 

Πίεζε αηκώλ (mm Hg ζηνπο 25 νC) ΔΟ 

Δηαιπηόηεηα ζην λεξό Δηαιπηό 

Εηδηθό βάξνο (H2O=1) 1.13 σο 1.19 ζηνπο 20 νC 

εκείν ηήμεο ΔΟ 
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Σαρύηεηα εμάηκηζεο (Ομηθό βνπηύιην=1) ΜΔ* 

pH ζηνπο 20 νC 6 - 6.5 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Όρη 

*ΜΔ: Με δηαζέζηκν 

**ΔΟ: Δελ νξίδεηαη 
 
10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

ηαζεξόηεηα  ηαζεξό - ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα 
απνθεύγνληαη: ππεξβνιηθή δέζηε θαη θξύν, 
πεγέο αλάθιεμεο. 

Αζπκβαηόηεηα (πιηθά πνπ πξέπεη λα 
απνθεύγνληαη) 

Ιζρπξά νμεηδσηηθά 

Κίλδπλνο απνδόκεζεο ή παξαπξντόληα Ομείδηα ή άλζξαθαο ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο. 

Κίλδπλνο πνιπκεξηζκνύ Δελ ππάξρεη 

 
11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ηνκαηηθή ηνμηθόηεηα Αξνπξαίνη > 5050 mg/kg 

Δεξκαηηθή ηνμηθόηεηα Αξνπξαίνη > 5050 mg/kg 

Σνμηθόηεηα εηζπλνήο LC50 > 2.08 mg/L 

 
Σν ζθεύαζκα είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό καηηώλ. 
Σν ζθεύαζκα είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη ειαθξύ εξεζηζκό δέξκαηνο (θνπλέιη). 
Δε ζεσξείηαη επαηζζεηνπνηόο νπζία δέξκαηνο (ηλδηθό ρνηξίδην). 
Υξόληα ηνμηθόηεηα: δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
Κακία πεξηβαιινληηθή επίδξαζε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
εγθεθξηκέλεο εηηθέηαο. 
 
13. ΓΔΓΟΜΔΝΑ  ΓΙΑΘΔΗ/ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 
 
Εθαξκόζηε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο δηάζεζεο απνβιήησλ. Οη θελέο ζπζθεπαζίεο κπνξνύλ 
λα απνξξηθζνύλ ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 
 
14. ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
Δελ ππάξρνπλ θαλόλεο κεηαθνξάο γηα ην πξντόλ.  
 
15. ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ/ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

Καηαηάζζεηαη ζηα ιηπάζκαηα, ζύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. 
 
16. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 


