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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

K SOAP 

ΣΜΗΜΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Η ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 

1.1 Αναγνϊριςη προϊόντοσ: 

Εμπορικό όνομα: K SOAP 

1.2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΧΡΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

Βοθκθτικό τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν. 

1.3 Πάροχοσ Δ.Δ.Α 

Εταιρεία: Adler Agro S.L 

Διεφκυνςθ: C/ Mitgera no4 

                      Poligono Industria del Mediterraneo 

   46550 Albuixech (Valencia) 

Τθλζφωνο :+34 96 140 22 69 

Ε-μαιλ        : adler@adleragro.com 

 

Υπεύθσνος διάθεζης ζηην Ελληνική Αγορά: 

Α.ΤΣΑΚΙΘΣ-Γ.ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ Ο.Ε  «AGROMINERAL» 

Διεφθυνςη: Ιωάννου Μεταξά 32 , Ραιανία  Αττικισ, Τ.Κ 19002 

Σηλζφωνο επικοινωνίασ: 2106029037 

Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: info@agromineral.gr 

 

 

1.4 Σηλζφωνο Ανάγκησ: 

Κζντρο δθλθτθριάςεων : 2107793777 

ΣΜΗΜΑ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

2.1 Κατηγοριοποίηςη Προϊόντοσ ή μείγματοσ 

Το προϊόν δεν κατθγοριοποιείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

κανονιςμό (CE) No. 1272/2008 

2.2 Επιςημάνςεισ  

Το προϊόν δεν επιςθμαίνεται ωσ επικίνδυνο για τθν προμικεια του και τθ χριςθ 

του. 

Για τθν αποφυγι κινδφνων για τουσ ανκρϊπουσ και το περιβάλλον, ακολουκείςτε 

τισ οδθγίεσ χριςεισ. 

ΕΡΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΦΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Νο 1272/2008: 

P410+P403 Ρροςταςία από τον ιλιο. Αποκικευςθ ςε καλά αεριηόμενο χϊρο. 

P412 Πχι ζκκεςθ ςε κερμοκραςία άνω των 50ºC. 

mailto:adler@adleragro.com
mailto:info@agromineral.gr
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P102 Μακριά από παιδιά.  

P270 Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε κατά τθ χριςθ. 

P302 Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα πλυκείτε με άφκονο νερό. 

P305 Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια ξεπλζνετε με άφκονο νερό. 

2.3 Άλλοι  

Κίνδυνοι: 

Άγνωςτοι ειδικοί κίνδυνοι. 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΕΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΤΣΑΣΙΚΩΝ 

3.2ΜΕΙΓΜΑΣΑ 

Χημική Φφςη 

Αυτό το προϊόν δεν περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

κανονιςμό CLP 1272/2008 

ΣΜΗΜΑ 4. ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 

4.1 Περιγραφή πρϊτων βοηθειϊν 

Ειςπνοή: 

Κρατιςτε τον αςκενι ςτακερό και διατθριςτε τθ κερμοκραςία ςϊματοσ του. 

Μεταφζρατε τον ςε ανοιχτό αεριηόμενο χϊρο, μακριά από τθν περιοχι προςβολισ. 

Ηθτιςτε ιατρικι ςυμβουλι. Να ακολουκείται ςυμπτωματολογικι και υποςτθρικτικι 

κεραπεία όπου χρειάηεται. 

Επαφή με το Δζρμα: 

Ρλφνετε με ςαποφνι και ξεβγάλατε με άφκονο νερό. Ηθτιςτε ιατρικι ςυμβουλι αν 

ο ερεκιςμόσ επιμζνει. 

Επαφή με τα μάτια: 

Ξεπλζνετε αμζςωσ με άφκονο νερό, όλθ τθν περιοχι των ματιϊν για τουλάχιςτον 15 

λεπτά. Αναηθτείςτε ιατρικι ςυμβουλι αν ο ερεκιςμόσ επιμζνει. 

Κατάποςη: 

Ξεπλζνετε το ςτόμα με νερό. Ηθτιςτε ιατρικι ςυμβουλι και αν είναι δυνατό δείξτε 

τθν ετικζτα του προϊόντοσ. ΜΘΝ προκαλζςετε ζμετο. Σε περίπτωςθ εμετοφ 

κρατιςτε το κεφάλι του αςκενοφσ ανάμεςα ςτα πόδια, για να αποτρζψετε 

αναρρόφθςθ. 

4.3 Ιατρική ςυμβουλή: 

Συνιςτάται να χορθγείται ςυμπτωματολογικι αγωγι αναλόγωσ με τθν κατάςταςθ 

του αςκενοφσ. 

ΣΜΗΜΑ 5. ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟΒΕΗ 

Το προϊόν δεν είναι εφφλεκτο 
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5.1 Μζςα πυρόςβεςησ: 

Κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ: Χρθςιμοποιείςτε πυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ, ι 

διοξειδίου του άνκρακα, ι νερό  με  ψεκαςμό. Μθ ρίχνετε απευκείασ νερό. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προζρχονται από το μείγμα. 

Σε περίπτωςθ καφςθσ θ κερμικισ αποδόμθςθσ του προϊόντοσ, μπορεί να 

παραχκοφν τοξικά αζρια. Τα υπολείματα των μζςων πυρόςβεςθσ και το 

εναπομείναν νερό κα πρζπει να απομακρφνεται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία. 

5.3 Πληροφορίεσ για τουσ Πυροςβζςτεσ. 

Ειδικόσ εξοπλιςμόσ Ρυρόςβεςθσ: Σε περίπτωςθ φωτιάσ, χρθςιμοποιείςτε αυτόνομεσ 

μάςκεσ οξυγόνου, και μζςα ατομικισ προςταςίασ. 

ΣΜΗΜΑ 6. ΜΕΣΡΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ 

 

Αν το προϊόν χυκεί, επιφάνειεσ και δάπεδα δφναται να γλιςτροφν. 

Μαηζψτε το προϊόν με πριονίδι ι άμμο. Τα υπολείμματα κακαρίηονται εφκολα με 

νερό. Μθν ρίχνετε ςτθν αποχζτευςθ. Αποκικευςθ ςε κατάλλθλο δοχείο, ςφμφωνα 

με τθ νομοκεςία. 

 

6.1 Ατομικζσ προφυλάξεισ, εξοπλιςμόσ για προφφλαξη και επείγουςεσ 

διαδικαςίεσ. 

Χρθςιμοποιείςτε ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό. 

Μθ αναπνζετε τισ ανακυμιάςεισ 

Απομακρφνετε μθ εξουςιοδοτθμζνο πλικοσ 

6.2 Προφυλάξεισ για το περιβάλλον. 

Να μθ ρίχνεται ςτα φδατα των ποταμϊν και τα καλάςςια φδατα, αν είναι δυνατό. Το 

προϊόν είναι φυτικισ προζλευςθσ  και βιοαποικοδομιςθμο , ςυλλζξτε το 

περιςςότερο προκειμζνου να μειϊςετε  το DBO. 

6.3 Μζθοδοι φφλαξησ και υλικά καθαριςμοφ. 

Ξεπλζνετε με νερό. 

Να φυλάςςεται ςε κατάλλθλα δοχεία, κλειςτά κατά τθν απόρριψθ τουσ. 

Μεταχειριςτείτε το προϊόν όπωσ αναφζρεται ςτθν τμιμα13 αυτοφ του εγγράφου. 

6.4 Αναφορά ςε άλλα ςτοιχεία. 

Οδθγίεσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, βλζπε τμιμα7 

Οδθγίεσ ςχετικζσ με τον προςτατευτικό εξοπλιςμό ,βλζπε τμιμα. 

Οδθγίεσ ςχετικζσ με τθν διαχείριςθ υπολειμμάτων βλζπε τμιμα13 . 

ΣΜΗΜΑ7. ΧΕΙΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Υιοκζτθςθ κατάλλθλων μεκόδων εργαςίασ και μζτρων οργάνωςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 5 τθσ οδθγίασ 98/ 24 / ΚE και με το άρκρο 5 τθσ οδθγίασ 2004/ 37 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

Συςτάςεισ για τα γενικά μζτρα που ςχετίηονται με τθν υγιεινι ςτθν εργαςία: 
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α) Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε ςε χϊρουσ εργαςίασ. 

β) Να πλζνετε τα χζρια ςασ μετά από κάκε χριςθ. 

γ) Απαλλαγείτε από τα μολυςμζνα ροφχα και τον προςτατευτικό εξοπλιςμό πριν 

από τθν είςοδο ςε χϊρουσ εςτίαςθσ. 

7.1 Οδηγίεσ για αςφαλή χειριςμό. 

Αποφφγετε τθν επαφι με το δζρμα, τα μάτια και τα ροφχα. 

Μθ τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε κατά τθ χριςθ. 

Για τθν ατομικι προςταςία , βλζπε τμιμα8. 

Τθρείτε τθ νομοκεςία αςφαλείασ και υγιεινισ κατά τθν εργαςία. 

7.2 υνθήκεσ αςφαλοφσ αποθήκευςησ, ςυμπεριλαμβάνομενων πιθανϊν 

αςυμβατοτήτων. 

Κλείςτε τισ ςυςκευαςίεσ ερμθτικά και αποκθκεφςτε τισ ςε ζνα ξθρό καλϊσ 

αεριηόμενο χϊρο. Κρατιςτε το μακριά από φαγθτό, ποτό  και ηωοτροφζσ. 

7.3 Εξειδικευμζνη τελική χρήςη. 

Αγροτικι Ραραγωγι : Λίπαςμα. 

ΣΜΗΜΑ 8. ΜΕΣΡΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΚΘΕΗ/ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

8.1 Μζτρα Ελζγχου. 

Πρια ζκκεςθσ: Δεν υπάρχουν δεδομζνα για αυτό το προϊόν. 

8.2 Μζτρα ζκθεςησ. 

8.2.1 Κατάλληλα τεχνικά μζτρα. 

Βλζπε επίςθσ τμιμα7 

Εξαςφαλίςτε ςωςτό εξαεριςμό. 

8.2.2 Μζτρα ατομικήσ Προςταςίασ. 

Αναπνευςτική Προςταςία: Χρθςιμοποιιςτε μάςκεσ ςκόνθσ κατά το χειριςμό 

μεγάλων ποςοτιτων του προϊόντοσ. 

Προςταςία Χεριϊν: Χρθςιμοποιείςτε προςτατευτικά γάντια 

Προςταςία Ματιϊν: Χρθςιμοποιιςτε υδατοςτεγι γυαλιά κατά το χειριςμό 

μεγάλων ποςοτιτων του προϊόντοσ. 

Χρθςιμοποιείςτε γυαλιά με πλευρικι προςταςία (ΕΝ 166) ι προςταυτετικι μάςκα 

προςϊπου. 

Προςταςία Δζρματοσ και ϊματοσ:  Συνιςτάται θ χριςθ αδιάβροχων γαντιϊν κατά 

το χειριςμό μεγάλων ποςοτιτων του προϊόντοσ. Συνιςτϊνται να φοροφνται 

κατάλλθλα ροφχα εργαςίασ, ποδιά και μπότεσ εργαςίασ. 

Αποφφγετε τθν επαφι με το δζρμα και τα μάτια 
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Μζτρα υγιεινήσ: Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε ςε χϊρουσ εργαςίασ. 

Χρθςιμοποιείςτε το προϊόν διατθρϊντασ τθν καλι υγιεινι. Κακαρό νερό για 

πλφςιμο των ματιϊν κα πρζπει να είναι διακζςιμο. Βγάλτε και πλφνετε ροφχα 

εργαςίασ πρίν τα χρθςιμοποιιςετε  ξανά. Ρλζνετε τα χζρια πρίν τα διαλείμματα 

μεταξφ των χριςεων, και αμζςωσ μετά τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

8.2.3 Μζτρα ζκθεςησ ςτο περιβάλλον. 

Μθ ρίχνετε το προϊόν ςτο νερό ι ςτθν αποχζτευςθ. 

ΣΜΗΜΑ 9. ΦΤΙΚΕ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

9.1 Βαςικζσ Πληροφορίεσ. 

Εμφάνιςθ     :Υγρό 

Χρϊμα                 :Κίτρινο - καφζ 

Οςμι     :Σαπωνοειδισ 

Ρυνκνότθτα    :1,03 γρ/κ.εκ 

Υδατοδιαλυτότθτα               :100 % Υδατοδιαλυτό 

pH (10%)            :11 

Ιδιότθτα Ανάφλεξθσ                              :ΆΦΛΕΚΤΟ 

 

9.2 Άλλεσ Πληροφορίεσ. 

Δεν υπάρχουν άλλεσ φυςικο-χθμικζσ ιδιότθτεσ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια. 

 

ΣΜΗΜΑ 10. ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Το προϊόν είναι αδρανζσ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ. 

Διατιρθςθ: αποφφγετε τθν άμεςθ ζκκεςθ ςτον ιλιο και κερμοκραςίεσ άνω των 

50ºC. 

10.1 ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Στακερό ςε κανονικζσ ςυνκικεσ. 

10.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ 

Στακερό κάτω από τισ ςυνιςτϊμενεσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ. 

10.3 Πιθανζσ επικίνδυνεσ αντιδράςεισ. 

‘Αγνωςτεσ 

10.4 υνθήκεσ που πρζπει να αποφεφγονται: 

Να αποφεφγονται οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ άμεςθ ζκκεςθ ςτον ιλιο. 

10.5 Αςφμβατα Τλικά: 

Ιςχυρά οξειδωτικά ι αλκαλικά προϊόντα 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα κατά την αποςφνθεςη. 
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Σε περίπτωςθ καφςθσ, ι κερμικισ αποδόμθςθσ, μπορεί να παραχκοφν οξζιδια του 

Θείου, Αηϊτου και διοξειδίου του Άνκρακα. 

ΣΜΗΜΑ 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

11.1 Πληροφορίεσ ςχετικζσ με τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

Ερεκιςμόσ των οφκαλμϊν: Σε απευκείασ ζκκεςθ μπορεί να προκλθκεί οφκαλμικόσ 

ερεκιςμόσ. 

Ερεκιςμόσ του δζρματοσ: ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ επαφισ μπορεί να είναι 

ερεκιςτικό. 

Ερεκιςμόσ ρινικισ βλεννογόνου: θ επαναλαμβανόμενθ και παρατεταμζνθ ζκκεςθ 

μπορεί να είναι ερεκιςτικι. 

Δεν υπάρχουν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 

ΣΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Δεν επάγει χθμικι μόλυνςθ. 

Ρλιρωσ βιοαποδομιςιμο. Αερόβιασ βιοδιαςπαςιμότθτασ. 

12.1 Σοξικότητα 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα. 

12.2 Ανθεκτικότητα και αποδόμηςη 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα 

12.3 Δυνατότητα Βιο-ςυςςϊρευςησ 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα 

12.4 Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ. 

Δεν υπάρχον διακζςιμα δεδομζνα. 

12.5 Αποτελζςματα αξιολόγηςησ PBT και mPmB 

Δεν υπάρχουν διακζςθμα δεδομζνα. 

12.6 Άλλεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ. 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα. 

ΣΜΗΜΑ 13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Δεν κεωρείται επικίνδυνο υπόλειμμα. Καταλλθλότερθ απομάκρυνςθ, θ χριςθ ωσ 

φυτοφάρμακο 

13.1 Μζθοδοι ορθήσ απόρριψησ. 

Το προϊόν και τα υπολείμματα του κα πρζπει να απομακρφνονται από 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. Μθν καίτε τα δοχεία ακόμθ και μετά τθ χριςθ. 

Απομακρφνεται τα άδεια δοχεία ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. Τα άδεια δοχεία κα 
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πρζπει να μεταφζρονται ςτουσ τόπουσ απόρριψθσ από εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό. 

ΣΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

Ρρόκειται για ζνα μθ διαβακμιςμζνο προϊόν για τθ μεταφορά του, ςφμφωνα με 

τουσ κανονιςμοφσ των Θνωμζνων Εκνϊν, υπό τθν οδθγία 2008/ 68 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ςτισ 24 Σεπτεμβρίου 2008, ςχετικά με 

τθν επίγεια μεταφορά επικίνδυνων ουςιϊν. 

Το προϊόν δεν κεωρείται επικίνδυνο για μεταφορά ςφμφωνα με 

:ADR/RID/IMDG/ICAI/IATA. Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι διαρροισ, ενεργείςτε 

ςφμφωνα με το παράρτθμα 6 του παρόντοσ δελτίου αςφαλείασ. 

ΣΜΗΜΑ 15. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

15.1 Ειδικοί κανονιςμοί και νομοθεςία ςχετικά με την αςφάλεια, την υγεία και το 

περιβάλλον του προϊόντοσ. 

Το προϊόν αυτό δεν περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονιςμό Νο.1272/2008 

 

15.2 Αξιολόγηςη Χημικήσ Αςφάλειασ. 

Δεν είναι διακζςιμο. 

ΣΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Τα παραπάνω ςτοιχεία παρζχονται ςε ενθμερωτικό επίπεδο. 

Συντομογραφίεσ και ακρωνφμια: 

ADR: Είναι το ακρωνφμιο (Accord european relatif au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route) τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ ςχετικά με τισ 

Διεκνείσ Μεταφορζσ Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιοφνται οδικϊσ 

RID: Είναι το ακρωνφμιο του διεκνοφσ κανονιςμοφ μεταφοράσ επικίνδυνων ουςιϊν 

με αμαξοςτοιχίεσ. (International Rule for Transport of Dangerous Substances  by 

Railway). 

IMDG: Είναι το ακρωνφμιο του διεκνοφσ κανονιςμοφ καλάςςιων μεταφορϊν 

επικίνδυνων εμπορευμάτων. (International Maritime Dangerous Goods).  

IATA: Είναι το ακρωνφμιο τθσ διεκνοφσ ζνωςθσ Αερομεταφορϊν. (International Air 

Transport Association). 

ICAO: Είναι το ακρωνφμιο τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, και 

αφορά τισ τεχνικζσ οδθγίεσ αςφαλοφσ μεταφοράσ επικίνδυνων αγακϊν 
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αεροπορικϊσ (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by 

Air). 

 

Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ, είναι 

γραμμζνεσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (UE) No 453/2010  ςτισ 20 Μάιου 2010 με 

τον οποίο τροποποιικθκε ο κανονιςμόσ (CE) 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου  ςτισ 18 Δεκεμβρίου του 2006 ςχετικά και ςφμφωνοσ 

με τον κανονιςμό REACH (είναι ο κανονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 

κεςπίςτθκε με ςκοπό τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ 

από τουσ κινδφνουσ που μπορεί να ενζχουν τα χθμικά προϊόντα.) 

Οι πλθροφορίεσ ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ, ςτθρίηονται ςε 

πραγματικι γνϊςθ  και ςτθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, με γνϊςθ ότι οι 

ςυνκικεσ εργαςίασ είναι παραπζρα τθσ γνϊςθσ και ελζγχου.Το προϊόν δεν πρζπει 

να χρθςιμοποιείται για ςκοποφσ που δεν αναφζρονται χωρίσ να υπάρχουν 

προθγοφμενεσ  γραπτζσ οδθγίεσ για το χειριςμό. Είναι πάντοτε ευκφνθ του χριςτθ 

να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που 

αναφζρονται ςτθ νομοκεςία. 


