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

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Σήμα κατατεθέν 
 

: Helosate Plus 450 SL 
 

Κωδικός προΐόντος 
 

: 000000000000101888 
 

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

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 
 

: Ζιζανιοκτόνο 
 

Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εταιρεία 
 

: HELM AG 
Nordkanalstrasse 28 
20097  Hamburg 

Τηλέφωνο 
 

: +49040/23750 
 

Τέλεφαξ 
 

: +49040/23751845 
 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του ατόμου 
υπεύθυνου για το SDS 
 

: SDB@HELMAG.COM 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Για ιατρικές πληροφορίες: 
+30 2107793777 (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ) 
Γιαα ατυχήματα κατά τη μεταφορά και για άλλες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης: 
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre) 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Μακροπροθεσμοσ (χρόνιο) κίνδυνος για 
το υδατινο περιβαλλον, Κατηγορία 3 
 

 H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
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Εικονογράμματα κινδύνου 
 
 
 
 
 

 
 
: 

    
 

 
 

Δηλώσεις επικινδυνότητας 
 

: H412    Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Συμπληρωματικές 
Δηλώσεις Κινδύνου 

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

Δηλώσεις προφυλάξεων 
 

: 
Πρόληψη:  

P273    Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Επέμβαση:  

P391    Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Διάθεση:  

P501    Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη 
μονάδα διάθεσης αποβλήτων. 
 

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και 
τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή 
υψηλότερα. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.2 Μείγματα 

Χημικός χαρακτηρισμός 
 

: Υδατικό διάλυμα 
 

Συστατικά 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 
Αριθμός καταλόγου 
Αριθμός καταχώρησης 

Ταξινόμηση Συγκέντρωση 
(% w/w) 

 
N-(φωσφονομεθυλο)γλυκίνη, 
ένωση με 2-προπυλαμίνη (1:1) 
 

38641-94-0 
254-056-8 

Aquatic Chronic2; 
H411 

>= 50 - < 70 

 
Ισοπροπυλαμίνη 

75-31-0 
200-860-9 

Flam. Liq.1; H224 
Skin Irrit. 2; H315 

>= 1 - < 10 

    

GHS09
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 612-007-00-1 Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 

 
Λαυρική διμεθυλοβεταΐνη 
 

683-10-3 
211-669-5 

Skin Corr.1B; H314 >= 1 - < 3 

 
Δωδεκυλοδιμεθυλαμίνη 
 

112-18-5 
203-943-8 

Acute Tox.4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 0,25 - < 1 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές υποδείξεις 
 

:  Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 
Σε περίπτωση αλλεργικών φαινομένων, ιδίως ως αντίδραση 
του αναπνευστικού συστήματος, συμβουλευθείτε αμέσως ένα 
γιατρό. 
Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, 
συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 

 
 

  Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά 
από αρκετές ώρες. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής 
 

:  Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό 
αέρα. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 
 

:  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα 
Πλύνετε με πολύ νερό. 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 
 

:  Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς 
επαφής. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον 15 
λεπτά, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. 
Προστατέψτε το υγιές μάτι. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης 
 

:  Πλύνετε το στόμα με νερό. 
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 
Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Μεταχείριση 
 

: Θεραπεία συμπτωμάτων. 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 
 

:  Αφρός σταθερός σε αλκοόλη 
Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Εκνέφωμα νερού 
 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 
 

:  Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 
 

:  Τα καυσαέρια οργανικών υλικών βασικά θα πρέπει να 
θεωρούνται ως τοξικές για το αναπνευστικό σύστημα ουσίες. 
 

Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν  να αποδεσμευθούν: 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Μονοξείδιο του άνθρακος 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική 
συσκευή. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία 
προστασίας.  
 

Περαιτέρω πληροφορίες 
 

:  Ψύξτε τα επικίνδυνα δοχεία με ακτίνα ψεκασμού νερού 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Προσωπικές προφυλάξεις 
 

:  Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 
 

:  Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο 
υπονόμων. 
Να μην επιτρέπεται η μη ελεγχόμενη απόρριψη του προϊόντος 
στο περιβάλλον. 
Σε περίπτωση έκλυσης αερίου ή εισχώρισης σε ύδατα, 
έδαφος ή υπόνομο ειδοποιείστε τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού 
 

:  Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, 
απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, 
βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για 
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απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις 
(βλέπε ενότητα 13). 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Πληροφορίες για την ασφαλή μεταχείριση βλέπε Κεφάλαιο 7 Για προσωπική ενδυμασία προστασίας 
βλέπε παράγραφο 8. Για την διάθεση των αποβλήτων βλέπε ενότητα 13. 
 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 
 

: Χειρίζεται προσεκτικά.Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση 
και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.Λάβετε μέτρα για 
επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους 
εργασίας. 
 
 

Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
έκρηξης 
 

:  Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης.  
 
 

Μέτρα υγιεινής 
 

:  Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την 
ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά της μολυσμένης 
ενδυμασίας εργασίας εκτός του χώρου εργασίας. Πλένετε τα 
χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. 
Πλύνετε τα χέρια σας πριν το γεύμα, τη πόση ή το κάπνισμα.  
 
 

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 
 

:  Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε ξηρό, 
δροσερό και επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Τα ανοικτά δοχεία 
πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, 
για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Αποθηκεύεται σε 
δοχεία που με σωστή σήμανση.  
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 
 

: Ουσίες προς αποφυγή, βλέπε ενότητα 10. 
 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Ειδική χρήση ή χρήσεις 
 

:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής 
(Είδος της 
εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Ισοπροπυλαμίνη 
 

75-31-0 STEL 10 ppm 
24 mg/m3 

GR OEL 

 75-31-0 TWA 5 ppm 
12 mg/m3 

GR OEL 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα 

Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού 
Διατηρείτε τη συγκέντρωση στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Προστασία των ματιών :  Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία 
Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 166 
 

 
Προστασία των χεριών 

 
Παρατηρήσεις : Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με ΕΝ 374. 

Τα γάντια πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. 
Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή 
γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. 
Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο 
κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 
 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος 

:  Επιλέγετε την προστασία του σώματος ανάλογα με το είδος, 
τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών 
και ανάλογα με τον εκάστοτε χώρο εργασίας. 
Προληπτική προστασία δέρματος 
 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

:  Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα, για συμμόρφωση με τα 
επαγγελματικά όρια έκθεσης. 
Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές 
έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας 
του αναπνευστικού συστήματος. 
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   Εφ' όσον δεν υπάρχουν οριακές τιμές για τις θέσεις εργασίας, 
όταν δημιουργούνται αερολύματα και εκνεφώματα θα πρέπει 
να λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας της αναπνοής. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή 
 

: υγρό 
 

Χρώμα 
 

:   
 

 
 

  αχρωμο έως υποκίτρινο 
 

Οσμή 
 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Όριο οσμής 
 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

pH 
 

: περίπου 4,4 (20 °C) 
Συγκέντρωση: 100 % 
Μέθοδος: CIPAC MT 75.3 
 

 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σημείο ανάφλεξης 
 

: Μέθοδος: EEC A9 
μη αναφλέξιμο 
 

Ανώτερο όριο έκρηξης / 
Aνώτερο όριο ανάφλεξης 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Κατώτερο όριο έκρηξης / 
Κατώτερο όριο ανάφλεξης 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Πίεση ατμών 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σχετική πυκνότης ατμών 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σχετική πυκνότητα 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Πυκνότητα 
 

: περίπου 1,2 g/cm3 (20 °C) 
Μέθοδος: EEC A3 
 

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) 
Υδατοδιαλυτότητα : Δεν υπάρχουν στοιχεία  



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 
 

Helosate Plus 450 SL 

 
Έκδοση  
1.0 

Ημερομηνία 
Αναθεώρησης:  
22.10.2020 

Αριθμός Δελτίου 
Δεδομένων 
Ασφάλειας:  
000000000000101888
Περιοχή: GR 
Γλώσσα: EL 
 

Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - 
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.10.2020 
Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.11.2020 

 

8 / 17 
 

 

 
Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Ιξώδες 
Ιξώδες, δυναμικό 

 
: 27,3 mPa.s (40 °C) 

Μέθοδος: CIPAC MT 192 
 

Ιξώδες, κινητικό 
 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Εκρηκτικές ιδιότητες 
 

: Μη εκρηκτικό 
 

Οξειδωτικές ιδιότητες 
 

: όχι 
 

Μέγεθος σωματιδίων 
 

: Mη εφαρμόσιμο 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν στοιχεία  

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1 Αντιδραστικότητα 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνες αντιδράσεις 
 

:  Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση 
κανονικής χρήσεως. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

: Χωρίς εάν γίνει η προβλεπόμενη χρήση. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Υλικά προς αποφυγή 
 

:  Καμία γνωστή. 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα 

Προϊόν: 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 
 

:  LD50: > 2.000 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 423 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 
 

:  LC50 (Αρουραίος): > 4,4 mg/l  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: Ομίχλη 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403 
Παρατηρήσεις: Μέγιστη προσδιορίσιμη συγκέντρωση. 
 

 
 

  Παρατηρήσεις: Μηδενική θνησιμότητα. 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 
 

:  LD50: > 2.000 mg/kg 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402 
 

Συστατικά: 

N-(φωσφονομεθυλο)γλυκίνη, ένωση με 2-προπυλαμίνη (1:1), CAS: 38641-94-0, EINECS: 
254-056-8 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg  
Παρατηρήσεις: Πηγή: Toxnet 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 
 

:  LC50 (Αρουραίος): > 1,3 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: Σκόνη 
Παρατηρήσεις: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Πηγή: Toxnet 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 
 

:  LD50 (Κουνέλι): > 5.000 mg/kg 
Παρατηρήσεις: Πηγή: Toxnet 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 

Προϊόν: 

Είδος : Κουνέλι 
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός του δέρματος 
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Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 

Προϊόν: 

Είδος : Κουνέλι 
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 
Αποτέλεσμα : Κανένας ερεθισμός των ματιών 

 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Προϊόν: 

Οδοί έκθεσης : Δέρμα 
Είδος : Υδρόχοιρος 
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 
Αποτέλεσμα : Δεν ευαισθητοποιεί 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Προϊόν: 

Παρατηρήσεις : Με ορθή χρήση δεν αναμένονται από το προϊόν επιδράσεις 
βλαβερές για την υγεία. 
Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Προϊόν: 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): > 100 
mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): > 100 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202 
 

Τοξικότητα στα 
Φύκη/υδρόβια φυτά 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 38,2 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201 
 

 
 

  EC50 (Navicula pelliculosa (Διάτομο γλυκού νερου)): 40,4 
mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201 
 

   ErC50 (Skeletonema costatum (θαλάσσιο διάτομο)): 45,3 mg/l 
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 Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 201 
 

Συστατικά: 

N-(φωσφονομεθυλο)γλυκίνη, ένωση με 2-προπυλαμίνη (1:1), CAS: 38641-94-0, EINECS: 
254-056-8 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)): 2,3 
mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
Παρατηρήσεις: Πηγή: Toxnet 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 3 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Παρατηρήσεις: Πηγή: Toxnet 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Συστατικά: 

N-(φωσφονομεθυλο)γλυκίνη, ένωση με 2-προπυλαμίνη (1:1), CAS: 38641-94-0, EINECS: 
254-056-8 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: log Pow: -5,4 
Παρατηρήσεις: Πηγή: Toxnet 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Προϊόν: 

Αξιολόγηση 
 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται 
ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα 
του 0,1% ή υψηλότερα. 
 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Προϊόν: 

Περιβαλλοντική 
συμπεριφορά και πορεία 
 

:  Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς 
έλεγχο. 
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν :  Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες. 
Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον 
χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες 
διάθεσης αποβλήτων. 
 

Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Οι συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως το μη 
χρησιμοποιημένο προϊόν. 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ 

ADN : UN 3082 

ADR : UN 3082 

RID : UN 3082 

IMDG : UN 3082 

IATA : UN 3082 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ADN : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. 

ADR : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. 

RID : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. 

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

IATA : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADN : 9 

ADR : 9 

RID : 9 

IMDG : 9 

IATA : 9 

14.4 Ομάδα συσκευασίας 

ADN  
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Ομάδα συσκευασίας : III 
Κωδικός ταξινόμησης : M6 
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 90 
Ετικέτες : 9 

ADR  
Ομάδα συσκευασίας : III 
Κωδικός ταξινόμησης : M6 
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 90 
Ετικέτες : 9 
Κώδικας περιορισμού για τα 
τούνελ 

: (-) 

RID  
Ομάδα συσκευασίας : III 
Κωδικός ταξινόμησης : M6 
Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 90 
Ετικέτες : 9 

IMDG  
Ομάδα συσκευασίας : III 
Ετικέτες : 9 
EmS Κωδικός : F-A, S-F 

IATA (Φορτίο)   
Οδηγία συσκευασίας 
(φορτηγό αεροπλάνο) 

: 964  

Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y964  
Ομάδα συσκευασίας : III 
Ετικέτες : Miscellaneous 

IATA (Επιβατικό)   
Οδηγία συσκευασίας 
(επιβατικό αεροπλάνο) 

: 964  

Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y964  
Ομάδα συσκευασίας : III 
Ετικέτες : Miscellaneous 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

ADN  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: ναι 

ADR  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: ναι 

RID  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: ναι 

IMDG  
Θαλάσσιος ρύπος : ναι 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 
 

Helosate Plus 450 SL 

 
Έκδοση  
1.0 

Ημερομηνία 
Αναθεώρησης:  
22.10.2020 

Αριθμός Δελτίου 
Δεδομένων 
Ασφάλειας:  
000000000000101888
Περιοχή: GR 
Γλώσσα: EL 
 

Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: - 
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 22.10.2020 
Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.11.2020 

 

14 / 17 
 

 

IATA (Επιβατικό)  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: ναι 

IATA (Φορτίο)  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: ναι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού, 
όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς 
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις 
διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς. 

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

Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται. 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 
59). 
 

: Δεν έχει καταχωρηθεί 

REACH - Kατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση (Παράρτημα ΧΙV) 
 

: Δεν έχει καταχωρηθεί 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
 

: Δεν έχει καταχωρηθεί 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) 
 

: Δεν έχει καταχωρηθεί 

Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .
  Mη εφαρμόσιμο 

 

Τα συστατικά του προϊόντος αυτού περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους: 

TCSI : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

TSCA : Το προϊόν περιέχει ουσία/ουσίες που δεν 
αναφέρεται/αναφέρονται στον κατάλογο TSCA. 
 

AICS : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

DSL : Το προϊόν αυτό περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά που 
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δεν είναι στον κατάλογο DSL ή NDSL του Καναδά. 
 

ENCS : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

ISHL : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

KECI : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

PICCS : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

IECSC : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

NZIoC : Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου 
 

Κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 
 
SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η 
μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 
επιφάνειες και τους δρόμους.] 
 

 
SPe 3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
 

 
SPe 3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη, όταν 
χρησιμοποιείται η δόση των 640 κ.εκ./στρ. 
 

 
SPe 3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε 

μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη: 

‐ 20 μέτρων για δόσεις 480 και 640 κ.εκ./στρ. 

‐ 5 μέτρων για δόσεις 240 και 320 κ.εκ./στρ. 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Αξιολόγηση ασφαλείας ουσιών δεν διεξήχθη για το συγκεκριμένο μείγμα. 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Πηγές των σημαντικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Δελτίου 
Δεδομένων Ασφαλείας 

Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 
Οδηγία της ΕΕ 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG 
Εθνικοί κατάλογοι οριακών τιμών αέρα του κάθε κρατιδίου ξεχωριστά στην ενίοτε ισχύουσα 
έκδοση. 
Προδιαγραφές μεταφοράς σύμφωνα με τα ADR, RID, IMDG, IATA στην ενίοτε ισχύουσα έκδοση. 
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Πηγές δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό φυσιολογικών, τοξικολογικών 
και οικοτοξικών δεδομένων, αναφέρονται άμεσα στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 

H224 : Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. 
H302 : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 

βλάβες. 
H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H400 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

Acute Tox. : Οξεία τοξικότητα 
Aquatic Acute : Βραχυπρόθεσμοσ (οξύ) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον 
Aquatic Chronic : Μακροπροθεσμοσ (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο 

περιβαλλον 
Eye Dam. : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
Eye Irrit. : Ερεθισμός των οφθαλμών 
Flam. Liq. : Εύφλεκτα υγρά 
Skin Corr. : Διάβρωση του δέρματος 
Skin Irrit. : Ερεθισμός του δέρματος 
STOT SE : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση 
GR OEL : Οριακή Τιμή Έκθεσης 
GR OEL / TWA : Οριακή Τιμή Έκθεσης 
GR OEL / STEL : Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
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δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος 
περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Υπεύθυνος του ενημερωτικού φυλλαδίου σε θέματα ασφαλείας:UMCO GmbH - D-21107 
Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-
mail: umco@umco.de. 
Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων 
ασφαλείαςπεριγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν 
ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες. 
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