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ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος. 
Ονοµα προϊόντος: CytoNutri Ψευδάργυρος 
Κωδικός προϊόντος: 6500078 
1.2 Σχετικές προσδιοριζόµενες χρήσεις του µείγµατος και χρήσεις που 
δεν συνιστώνται. 
υγρό λίπασµα 
Ενδείξεις Χρήσης: 
Χρήσεις άλλες από αυτές που συνιστώνται. 
 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 
Εταιρία: Cytozyme Laboratories, Inc. 
Διεύθυνση: 2700 Νότια 600 Δυτικά, Salt Lake City, Utah 84115 
Πόλη: Salt Lake City, Γιούτα 84115 
Χώρα: ΗΠΑ 
Τηλέφωνο: +1 801 533 9208 
Φαξ: +1 801 537 1312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: regulatory@cytozyme.com 
1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: (Διαθέσιμο 24 ώρες) +1 800 222 
1222 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. 
2.1 Ταξινόµηση του µείγµατος. 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008: 
Οξεία Τοξ. 4: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
Eye Dam. 1: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
Aquatic Chronic 1: Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις 
 

επιπτώσεις 



2.2 Στοιχεία επισήµανσης. 
.. 
Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008: 
Εικονογράµµατα: 

 

P305 + P351 + P338 ΕΑΝ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε 
νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και 
είναι εύκολοι 
να κάνω. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P310 Καλέστε αµέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 
P273 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα / δοχεία σύµφωνα µε τους τοπικούς 
κανονισµούς. 
Περιέχει: θειικό ψευδάργυρο (ένυδρο) (µονο-, εξα- και επτα ένυδρο) 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι. 
Σε κανονικές συνθήκες χρήσης και στην αρχική του µορφή, το ίδιο το 
προϊόν δεν συνεπάγεται κανένα άλλο κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον 
 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. 

3.1 Ουσίες. 
Δεν εφαρµόζεται. 
3.2 Μείγµατα. 
Ουσίες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, έχουν εκχωρηθεί α 
Κοινοτικό όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας και ταξινοµηµένο ως PBT / 
vPvB ή που περιλαµβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων: 
 

 
 
Αναγνωριστικά 

 
 
Όνομα 

 
 
Συγκέντρωση 

(*) Ταξινόµηση - Κανονισµός (ΕΚ) 
Αριθ. 1272/2008 
 
Ταξινόμηση Ειδικό όριο 

συγκέντρωσης 



Αριθµός 
ευρετηρίου: 030-
006- 
00-9 
Αριθµός CAS: 
7446-19-7 
Αριθ. EC: 231-
793-3 
 

Θειικό 
ψευδάργυρο 
(ενυδατωµένο) 
(µονο-, εξα- και 
επτα 
ένυδρο) 
 

5 - 30% Οξεία Τοξ. 4 *, 
H302 - Υδρόβια 
Οξεία 1, H400 - 
Υδρόβια Χρόνια 
1, H410 - Μάτι 
Φράγµα. 1, Η318 
 

 

 

(*) Το πλήρες κείµενο των φράσεων H δίδεται στην ενότητα 16 αυτού του δελτίου δεδοµένων 
ασφαλείας. 
* Βλ. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, παράρτηµα VI, τµήµα 1.2. 
[1] Ουσία µε κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας (βλέπε κεφάλαιο 8.1). 
[4] Ουσία που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 1 
του κανονισµού REACH (υποψήφιος ή υπόκειται σε έγκριση) 
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών. 
Καθυστερηµένες επιδράσεις µπορεί να συµβούν µετά την έκθεση στο 
προϊόν. 
Εισπνοή. 
Πάρτε το θύµα σε ανοιχτό χώρο. Κρατήστε τους ζεστούς και ήρεµους. Αν η 
αναπνοή είναι ακανόνιστη ή σταµατήσει, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή. 
Οπτική επαφή. 
Πλύνετε τα µάτια µε άφθονο καθαρό και δροσερό νερό για τουλάχιστον 10 
λεπτά, τραβώντας τα βλέφαρα προς τα πάνω και αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια. Μην αφήστε το άτοµο να τρίψει το προσβεβληµένο µάτι. 
Επαφή δέρµατος. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα Πλύνετε το δέρµα µε νερό και σαπούνι ή 
µε κατάλληλο καθαριστικό. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε διαλύτες ή 
διαλυτικά. 
Εγχυση εις τον στόµαχο. 
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, ζητήστε άµεση ιατρική 
φροντίδα. Μείνε ήρεµος. ΜΗΝ προκαλείτε εµετό. 
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και 
καθυστερηµένες. 
Διαβρωτικό Προϊόν, επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα µπορεί να προκαλέσει 
εγκαύµατα. η κατάποση ή η εισπνοή µπορεί να προκαλέσει εσωτερική 
βλάβη, εάν συµβεί αυτό απαιτείται άµεση ιατρική βοήθεια. 
Η επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει µη αναστρέψιµη βλάβη 
 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας. 
Σε περίπτωση αµφιβολιών ή όταν τα συµπτώµατα αδιαθεσίας παραµένουν, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ µην χορηγείτε τίποτα προφορικά σε άτοµα 



οι οποίοι είναι αναίσθητοι. Κρατήστε το άτοµο άνετα. Γυρίστε τον στην 
αριστερή πλευρά και µείνετε εκεί ενώ περιµένετε για ιατρική Φροντίδα. 
 
ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 
Το προϊόν δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
5.1 Πυροσβεστικά µέσα. 
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Πυροσβεστήρας ή CO2. Σε περίπτωση πιο σοβαρών πυρκαγιών, αφρός 
ανθεκτικός στην αλκοόλη και ψεκασµός νερού. 
Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Μην χρησιµοποιείτε απευθείας ροη νερού για να σβήσετε. Σε περίπτωση 
ηλεκτρικής τάσης, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε νερό ή αφρό ως 
µέσα πυρόσβεσης. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το µείγµα. 
Ειδικοί κίνδυνοι. 
Η φωτιά µπορεί να προκαλέσει παχύ, µαύρο καπνό. Ως αποτέλεσµα της 
θερµικής αποσύνθεσης, τα επικίνδυνα προϊόντα µπορούν να σχηµατίσουν: 
µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα . Η έκθεση σε προϊόντα 
καύσης ή αποσύνθεσης µπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία σας. 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες. 
Χρησιµοποιήστε νερό για να ψύξετε δεξαµενές  ή δοχεία κοντά στην πηγή 
θερµότητας ή στη φωτιά. Προσέξτε την κατεύθυνση του 
ανέµου. Αποτρέψτε το\ τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την 
καταπολέµηση της πυρκαγιάς από την είσοδο σε αποχετεύσεις, 
αποχετεύσεις ή πλωτές οδούς.Τα υπολείµµατα των προϊόντων και τα µέσα 
πυρόσβεσης ενδέχεται να µολύνουν το υδάτινο περιβάλλον. 
Εξοπλισµός πυροπροστασίας. 
Ανάλογα µε το µέγεθος της φωτιάς, µπορεί να χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσετε προστατευτικά κοστούµια από τη θερµότητα, τον ατοµικό 
εξοπλισµό αναπνοής, 
γάντια, προστατευτικά γυαλιά ή µάσκες προσώπου και µπότες 
 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ 
ΕΚΛΥΣΗΣ. 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και 
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 
Για τον έλεγχο της έκθεσης και τα µέτρα ατοµικής προστασίας, βλ. Ενότητα 
8. 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 
Το προϊόν που είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον, σε περίπτωση µεγάλων 
διαρροών ή εάν το προϊόν µολύνει λίµνες, ποτάµια ή υπονόµους, 
ενηµερώνει το 



αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία. Αποφύγετε τη µόλυνση 
των αποχετεύσεων, των επιφανειακών ή των υπόγειων υδάτων και της 
έδαφος. 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό. 
Πάρτε τη διαρροή µε µη εύφλεκτα απορροφητικά υλικά (χώµα, άµµο, 
βερµικουλίτη, διατοµίτη κλπ.). Ρίξτε το προϊόν και το 
απορροφητικό σε κατάλληλο δοχείο. Η µολυσµένη περιοχή θα πρέπει να 
καθαρίζεται αµέσως µε κατάλληλο απολυµαντικό. Χύστε το απολυµαντικό 
στα υπολείµµατα σε ένα ανοιχτό δοχείο και αφήστε το να δράσει διάφορες 
ηµέρες µέχρι να µην υπάρξει περαιτέρω παραγωγή αντίδρασης. 
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα. 
Για τον έλεγχο της έκθεσης και τα µέτρα ατοµικής προστασίας, βλ. Ενότητα 
8. 
Για µετέπειτα εξάλειψη των αποβλήτων, ακολουθήστε τις συστάσεις της 
ενότητας 13. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830) 
CytoNutri TM Ψευδάργυρος 
Έκδοση: 1 
Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06/12/2018 
 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό. 
Για προσωπική προστασία, βλ. Ενότητα 8. 
Στην περιοχή εφαρµογής πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα, το φαγητό 
και η κατανάλωση αλκοόλ. 
Ακολουθήστε την νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε πίεση για να αδειάσετε τα δοχεία. Δεν είναι δοχεία 
ανθεκτικά στην πίεση. Φυλάξτε το προϊόν σε δοχεία από 
ένα υλικό πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο 
 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
ασυµβίβαστων. 
Αποθηκεύστε σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία. Παρατηρήστε τις 
ενδείξεις στην ετικέτα. Αποθηκεύστε τα δοχεία µεταξύ 5 και 35 ° C, σε 
ξηρό και 
καλά αεριζόµενο µέρος, µακριά από πηγές θερµότητας και άµεσο ηλιακό 
φως. Μακριά από σηµεία ανάφλεξης. Μείνε µακρυά από 



οξειδωτικούς παράγοντες και από πολύ όξινα ή αλκαλικά υλικά. Μην 
καπνίζετε. Αποφύγετε την είσοδο µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων. Μια 
φορά 
τα δοχεία είναι ανοιχτά, πρέπει να είναι προσεκτικά κλειστά και να 
τοποθετούνται κατακόρυφα για να αποφεύγονται οι διαρροές. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από την οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III). 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. 
Σπρέι φυλλώµατος για γεωργικές και κηπευτικές καλλιέργειες. 
ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
8.1 Παράµετροι ελέγχου. 
Το προϊόν ΔΕΝ περιέχει ουσίες µε Περιβαλλοντικές Οριακές Τιµές 
Επαγγελµατικής Έκθεσης. Το προϊόν ΔΕΝ περιέχει 
ουσίες µε βιολογικές οριακές τιµές. 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης. 
Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα: 
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε καλό 
εξαερισµό και καλό γενικό σύστηµα εξάτµισης. 
 

Συγκέντρωση: 
 

100% 

Είδος: Υγρό λίπασμα 

Προστασία αναπνοής: 
ΜΑΠ:  Μάσκα φίλτρου για προστασία από αέρια και σωµατίδια. 
Χαρακτηριστικά:  Σήµανση «CE», κατηγορία III. Η µάσκα πρέπει να έχει ένα ευρύ πεδίο όρασης και ένα 
ανατοµικά σχεδιασµένη µορφή ώστε να είναι σφραγισµένη και στεγανή. 
Πρότυπα CEN:  EN 136, EN 140, EN 405 
Συντήρηση:  Δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες και σε 
υγρό περιβάλλον πριν από τη χρήση. Ειδικός 
πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατάσταση των βαλβίδων εισπνοής και εκπνοής στον προσαρµογέα 
προσώπου. 
Παρατηρήσεις:  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τη χρήση και τη 
συντήρηση του εξοπλισµού. Συνδέω 
τα απαραίτητα φίλτρα στον εξοπλισµό ανάλογα µε την ειδική φύση του κινδύνου (Σωµατίδια και 
αερολύµατα: P1-P2-P3, Αέρια και ατµοί: ABEK-AX), αλλάζοντάς τα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
Απαιτείται τύπος φίλτρου: A2 
 

Προστασία των χεριών: 
ΜΑΠ:  Μη αναλώσιµα προστατευτικά γάντια κατά χηµικών ουσιών. 
Χαρακτηριστικά:  Σήµανση «CE», κατηγορία III. Ελέγξτε τη λίστα των χηµικών προϊόντων για τα οποία 
έχει το γάντι για να δοκιµαστεί. 
Πρότυπα CEN:  EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 
Συντήρηση:  Θα πρέπει να καταρτιστεί χρονοδιάγραµµα για την περιοδική αντικατάσταση των γαντιών, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος αντικατάσταση πριν από τους ρύπους τους διαπεράσουν. Η χρήση 
µολυσµένων γαντιών µπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από το να µην χρησιµοποιείτε γάντια, καθώς ο ρύπος 
µπορεί να συσσωρευτεί σταδιακά στο υλικό του γαντιού. 
Παρατηρήσεις: Πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που παρατηρούνται δάκρυα, ρωγµές ή 
παραµορφώσεις ή όταν υπάρχει εξωτερική ακαθαρσία 
να µειώσουν τη δύναµή τους. 
 



Υλικό: PVC (χλωριούχο 
πολυβινύλιο) 

Διασχίζοντας τον χρόνο 
(λεπτά): > 480 
 

Πάχος υλικού 
(mm): 0,35 
 

Προστασία ματιών: 
ΜΑΠ: Προστατευτικά γυαλιά µε ενσωµατωµένο πλαίσιο. 
Χαρακτηριστικά: Σήµανση «CE», κατηγορία II. Προστατευτικό µατιών µε ενσωµατωµένο πλαίσιο για 
προστασία από εκτόξευση υγρού, σκόνης, καπνού, οµίχλης και ατµού. 
Πρότυπα CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 
Συντήρηση: Η ορατότητα µέσω των φακών πρέπει να είναι ιδανική. Εποµένως, τα µέρη αυτά πρέπει να 
καθαρίζονται καθηµερινά. Τα προστατευτικά πρέπει 
να απολυµαίνονται περιοδικά ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Παρατηρήσεις: Ορισµένα σηµεία φθοράς περιλαµβάνουν: κίτρινο χρωµατισµό των φακών, επιφανειακή 
γρατζουνιά των φακών, ξύσιµο κλπ 
 
Προστασία του δέρματος: 
ΜΑΠ:  Ενδύµατα χηµικής προστασίας 
Χαρακτηριστικά:  Σήµανση «CE», κατηγορία III. Τα ρούχα πρέπει να χωρούν σωστά. Το επίπεδο 
προστασίας πρέπει να ρυθµιστεί σύµφωνα µε µια παράµετρο δοκιµής που ονοµάζεται BT (Time 
Breakthrough), η οποία υποδεικνύει πόσο καιρό χρειάζεται για να περάσει η χηµική ουσία µέσω του 
υλικού. 
Πρότυπα CEN: EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 
Συντήρηση: Για να εξασφαλίσετε οµοιόµορφη προστασία, ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίµατος και 
συντήρησης που παρέχονται από το ο κατασκευαστής. 
Παρατηρήσεις: Ο σχεδιασµός της προστατευτικής ενδυµασίας πρέπει να διευκολύνει τη σωστή 
τοποθέτηση, να παραµείνει στη θέση της χωρίς να κινείται 
την αναµενόµενη περίοδο χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και 
οποιαδήποτε κίνηση ή θέση ο χρήστης µπορεί να υιοθετήσει κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 
 
 
ΜΑΠ: Αντιστατικά υποδήµατα ασφαλείας κατά χηµικών ουσιών. 
Χαρακτηριστικά: Σήµανση «CE», κατηγορία III. Ελέγξτε τη λίστα των χηµικών ουσιών στις οποίες 
υποβάλλονται τα υποδήµατα είναι ανθεκτικά. 
Πρότυπα CEN: EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 
20345 
Συντήρηση: Για σωστή συντήρηση αυτού του είδους υποδηµάτων ασφαλείας, είναι απαραίτητο να τηρείτε 
τις οδηγίες από τον κατασκευαστή. Τα υποδήµατα θα πρέπει να αντικατασταθούν µόλις εµφανιστούν 
οποιαδήποτε ζηµιά έχει παρατηρηθεί. 
Παρατηρήσεις: Τα υποδήµατα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να στεγνώνουν όταν είναι υγρά, αν και 
δεν πρέπει να τοποθετούνται πάρα πολύ κοντά σε µια πηγή θερµότητας, προκειµένου να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε οξείες αλλαγές θερµοκρασίας. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. 
9.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες. 
Εµφάνιση: Υγρό 
Χρώµα: καφές 
Οσµή: χαρακτηριστικό 
Όριο οσµής: NA / NA 
ρΗ: 2,5 - 3,5 
Σηµείο τήξης: NA / NA 
Σηµείο βρασµού: NA / NA 
Σηµείο ανάφλεξης:> 60 ºC 
Ταχύτητα εξάτµισης: NA / NA 



Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο): NA / NA 
Κάτω όριο έκρηξης: NA / NA 
Ανώτερο όριο έκρηξης: NA / NA 
Πίεση ατµών: NA / NA 
Πυκνότητα ατµών: NA / NA 
Σχετική πυκνότητα: 1,40 g / ml 
Διαλυτότητα: εναιώρηµα σε νερό 
Λιποδιαλυτότητα: NA / NA 
Υδατοδιαλυτότητα: NA / NA 
Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλη / νερό): NA / NA 
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: NA / NA 
Θερµοκρασία αποσύνθεσης: NA / NA 
Ιξώδες: NA / NA 
Εκρηκτικές ιδιότητες: NA / NA 
Οξειδωτικές ιδιότητες: NA / NA 
NA / NA = Μη Διαθέσιµο / Δεν Ισχύει λόγω της φύσης του προϊόντος 
9.2 Άλλες πληροφορίες. 
Σηµείο ροής: NA / NA 
Αναβοσβήνει: NA / NA 
Κινηµατικό ιξώδες: NA / NA 
NA / NA = Μη Διαθέσιµο / Δεν Ισχύει λόγω της φύσης του προϊόντος 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830) 
CytoNutri TM Ψευδάργυρος 
Έκδοση: 1 
Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06/12/2018 
 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. 
10.1 Δραστικότητα. 
Το προϊόν δεν παρουσιάζει κινδύνους λόγω της αντιδραστικότητας του. 
10.2 Χηµική σταθερότητα. 
Ασταθής σε επαφή µε: 
- Βάσεις. 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. 
Η εξουδετέρωση µπορεί να συµβεί κατά την επαφή µε τις βάσεις 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή. 
- Αποφύγετε την επαφή µε τις βάσεις. 
10.5 Μη συµβατά υλικά. 



Αποφύγετε τα παρακάτω υλικά: 
- Βάσεις. 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. 
Ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης, µπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω 
προϊόντα: 
- Διαβρωτικοί ατµοί ή αέρια 
 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. 
Επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη επαφή µε το προϊόν µπορεί να 
προκαλέσει την αποβολή του πετρελαίου από το δέρµα, προκαλώντας µη 
αλλεργική επαφή 
δερµατίτιδα και απορρόφηση του προϊόντος µέσω του δέρµατος. 
Τοξικολογικές πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες που υπάρχουν στη 
σύνθεση. 
α) οξεία τοξικότητα, 
Οξεία Τοξ. 4: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
β) διάβρωση / ερεθισµό του δέρµατος, 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
γ) σοβαρές οφθαλµικές βλάβες / ερεθισµούς. 
Κατηγορία προϊόντων: 
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη, Κατηγορία 1: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική 
βλάβη. 
δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος · 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
ε) µεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων. 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
στ) καρκινογένεση. 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
ζ) αναπαραγωγική τοξικότητα. 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
η) STOT-µονή έκθεση. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
i) επαναλαµβανόµενη έκθεση STOT, 
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόµησης. 
ι) κίνδυνος αναρρόφησης. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
 



ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
12.1 Τοξικότητα. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικοτοξικότητα των 
παρουσών ουσιών. 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη βιοαποδοµησιµότητα 
των παρουσών ουσιών. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα 
αποικοδόµησης των ουσιών που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε την ανθεκτικότητα και την ανθεκτικότητα 
αποικοδόµηση του προϊόντος. 
12.3 Δυναµικό βιοσυσσώρευσης. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη βιοσυσσωµάτωση των 
παρουσών ουσιών. 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την κινητικότητα στο 
έδαφος. 
Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει σε υπονόµους ή σε πλωτές οδούς. 
Αποφύγετε τη διείσδυση στο έδαφος. 
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης του προϊόντος PBT και αΑαΒ. 
12.6 Άλλες δυσµενείς επιδράσεις. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε άλλες δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 

ΤΜΗΜΑ 13 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων. 
Μην εισχωρείτε σε υπονόµους ή σε υδάτινες οδούς. Τα απόβλητα και τα 
άδεια δοχεία πρέπει να διακινούνται και να εξαλείφονται σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες, 
τοπική / εθνική νοµοθεσία. 
Ακολουθήστε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98 / EΚ σχετικά µε τη 
διαχείριση αποβλήτων 
 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 
Μεταφορά σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για οδικές µεταφορές, κανόνες 
RID για τους σιδηροδρόµους, ADN για εσωτερικές πλωτές οδοί, IMDG για 
τη θάλασσα και ICAO / IATA 
για τις αεροπορικές µεταφορές. 
Οικόπεδα: Οδικές µεταφορές: ADR, σιδηροδροµικές µεταφορές: RID. 
Έγγραφα µεταφοράς: Έγγραφο αποστολής και γραπτές οδηγίες 
Θάλασσα: Μεταφορά µε πλοίο: IMDG. 



Τεκµηρίωση µεταφοράς: φορτωτική 
Αεροµεταφορές: Αεροπορικές µεταφορές: ICAO / IATA. 
Έγγραφο µεταφοράς: Έγγραφο αεροπορικής οδού. 
14.1 Αριθµός ΟΗΕ. 
Αριθµός ΟΗΕ: UN3082 
14.2 Ουσιαστικό όνοµα αποστολής ΟΗΕ. 
Περιγραφή: 
ADR: 
UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, ΝΟΣ 
(ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ (ΥΔΡΟΙ) 9, 
PG III 
IMDG: UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, 
ΝΟΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ (ΥΔΡΟΙ) 
(ΜΟΝΟ-, ΗΕΧΑ- ΚΑΙ HEPTA HYDRATE), 9, PG III, ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΡΥΠΑΝΣΗ 
ICAO / IATA: 
UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΑ, ΝΟΣ 
(ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΨΕΥΔΟ 
(ΥΔΡΟΚΥΤΤΑΡΑ) (ΜΟΝΟ-, ΗΕΧΑ- ΚΑΙ HEPTA HYDRATE), 9, PG III 
14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά. 
Κατηγορία (-ες): 9 
14.4 Οµάδα συσκευασίας. 
Οµάδα συσκευασίας: III 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. 
Θαλάσσιος ρύπος: Ναι 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. 
ADR LQ: 5 L 
IMDG LQ: 5 L 
ICAO LQ: 30 kg Β 
Διατάξεις σχετικά µε τη µεταφορά χύδην ADR: Δεν επιτρέπεται η 
µεταφορά χύµα σύµφωνα µε την ADR. 
Μεταφορά µε πλοίο, FEm - Φύλλα έκτακτης ανάγκης (F - Fire, S - Spills): 
FA, SF 
Προχωρήστε σύµφωνα µε το σηµείο 6. 
14.7 Χύµα µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της MARPOL και 
τον Κώδικα IBC. 
Το προϊόν δεν µεταφέρεται χύµα 
 

ΤΜΗΜΑ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
15.1 Κανονισµοί / νοµοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το 
περιβάλλον ειδικά για το µείγµα. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 
2009 σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 



Ταξινόµηση προϊόντων σύµφωνα µε το παράρτηµα I της οδηγίας 2012/18 / 
ΕΕ (SEVESO III): Δεν εφαρµόζεται 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά 
µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνου 
προϊόντα. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία που καθορίστηκε στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χηµικών. 
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για την εν λόγω ουσία 
/ µείγµα από τον προµηθευτή. 
 

ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πλήρες κείµενο των φράσεων Η που εµφανίζονται στην ενότητα 3: 
H302  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
Η334  Μπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα αλλεργίας ή άσθµατος ή 
δυσκολίες στην αναπνοή εάν εισπνευστεί. 
H341  Υποψία ότι προκαλεί γενετικά ελαττώµατα. 
H350  Μπορεί να προκαλεί καρκίνο. 
H360  Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα ή το αγέννητο παιδί. 
H360FD  Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα. Μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο αγέννητο παιδί. 
Η373  Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα λόγω 
παρατεταµένης ή επανειληµµένης έκθεσης. 
H400  Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή. 
H410  Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H411  Τοξικό για την υδρόβια ζωή µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 
 

Κωδικοί ταξινόµησης: 
Οξεία Τοξ. 4: Οξεία τοξικότητα (προφορική), κατηγορία 4 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον 1: Οξεία τοξικότητα στο 
υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1 
Υδρόβια Χρόνια 1: Χρόνια επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1 
Υδρόβια Χρόνια 2: Χρόνια επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2 
Carc. 1Β: Καρκινογόνο, κατηγορία 1Β 
Eye Dam. 1: Σοβαρή βλάβη στα µάτια, Κατηγορία 1 
Ερεθισµός των µατιών. 2: Ερεθισµός των µατιών, Κατηγορία 2 
Muta. 2: Μεταλλαξιγόνο, Κατηγορία 2 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830) 
CytoNutri TM Ψευδάργυρος 
Έκδοση: 1 
Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06/12/2018 
 

Repr. 1Β: τοξικό για την αναπαραγωγή, κατηγορία 1Β 
Resp. Σηµείο 1: Αναπνευστική ευαισθητοποίηση, κατηγορία 1 
STOT RE 2: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους µετά από 
επαναλαµβανόµενη έκθεση, Κατηγορία 2 
Ερεθισµός του δέρµατος. 2: Ερεθιστικό του δέρµατος, Κατηγορία 2 
1: Ευαισθητοποιητικό δέρµατος, κατηγορία 1 
Συνιστάται να πραγµατοποιείτε βασική εκπαίδευση σχετικά µε την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία, προκειµένου να χειριστείτε σωστά αυτό το 
προϊόν. 
Συντµήσεις και ακρωνύµια που χρησιµοποιούνται: 
ADR:  Ευρωπαϊκή συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές 
επικίνδυνων εµπορευµάτων. 
CEN:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. 
DMEL: Παράγωγο επίπεδο ελάχιστων επιπτώσεων, επίπεδο έκθεσης που 
αντιστοιχεί σε χαµηλό κίνδυνο, αυτός ο κίνδυνος πρέπει να είναι 
θεωρείται ανεκτό ελάχιστο όριο. 
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις, επίπεδο έκθεσης στην ουσία 
κάτω από το οποίο δεν υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις 
αναµένεται. 
EC50: Ηµίση µέγιστη αποτελεσµατική συγκέντρωση. 
ΜΑΠ:  Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας. 
IATA: Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών. 
ICAO: Διεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας. 
IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για επικίνδυνα εµπορεύµατα. 
LC50:  Θανατηφόρα συγκέντρωση, 50%. 
LD50: Θανατηφόρος δόση, 50%. 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΩ:  Κανονισµοί σχετικά µε τις διεθνείς 
σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. 
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδοµένων: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Κανονισµός (ΕΕ) 2015/830. 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1272/2008. 



Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδοµένων Ασφάλειας 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830 της Επιτροπής 
της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
την καταχώριση, 
Την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών 
προϊόντων (REACH), για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Χηµικών Προϊόντων, για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45 / ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 
του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 
καθώς και του Συµβουλίου 
Της οδηγίας 76/769 / ΕΟΚ και των οδηγιών 91/155 / ΕΟΚ, 93/67 / ΕΟΚ, 
93/105 / ΕΚ και 2000/21 / ΕΚ της Επιτροπής. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας 
για την Προετοιµασία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και στις 
τρέχουσες κοινοτικές και εθνικές 
νόµους, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των χρηστών είναι πέρα από τις 
γνώσεις και τον έλεγχό µας. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται χωρίς πρώτα να 
έχουν γραπτές οδηγίες για το χειρισµό τους. Είναι πάντα το 
την ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον 
νοµοθεσία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο ασφαλείας 
περιέχουν µόνο µια περιγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας για το 
και δεν πρέπει να θεωρείται ως εγγύηση των ιδιοτήτων του. 
 


