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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 2η:  06/09/2011 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
 

A R M A D A  1 2  S L  
1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  
 Εμπορική ονομασία: ARMADA 12 SL 

 
 Δραστική ουσία: Glyphosate οξύ 12% β/ο 

 
 Κωδικός GIFAP: Πυκνό διάλυμα (SL) 

 
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες 

χρήσεις: 
 Ζιζανιοκτόνο (γεωργική χρήση) 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 
 Κάτοχος της έγκρισης 

 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 
Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι 
Τηλ.: (210) 6 800 900 (εργάσιμες ώρες) 
e-mail: info@hellafarm.gr 
 
Προμηθευτής 
MONSANTO Europe S.A. 
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 
Antwerp, Belgium 
Telephone: +32 (0)3 568 51 11 
Fax: +32 (0)3 568 50 90 
E-mail:    safety.datasheet@monsanto.com  
Emergency numbers 
Telephone: Belgium +32 (0)3 568 51 23 
 

1.4 Τηλ. ανάγκης (Κέντρο Δηλητηριάσεων): 
 210 7793 777 (επί 24ώρου βάσεως)  
 
2    Προσδιορισμός επικινδυνότητας  

2.1 Ταξινόμηση του μείγματος:  

 Ταξινόμηση του μείγματος 
σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/EC  όπως 
τροποποιήθηκε (DPD): 

Χι, R41 
N, R51/53  

 Κίνδυνοι για την υγεία: Πιθανοί οδοί έκθεσης: επαφή με το δέρμα και τα μάτια 
Σε επαφή με τα μάτια (για μικρό χρονικό διάστημα): μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό των ματιών 
Σε επαφή με το δέρμα (για μικρό χρονικό διάστημα): δεν 
αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές μη αναστρέψιμες 
επιδράσεις, εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης 
Σε περίπτωση εισπνοής (για μικρό χρονικό διάστημα): δεν 
αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές μη αναστρέψιμες 
επιδράσεις, εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης 
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 Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Το προϊόν είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Mπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  

Το προϊόν δεν είναι τοξικό (ΑΒΤ), ούτε έμμονο και 
βιοσυσσωρεύσιμο (αΑαΒ). 

Βλέπε τμήμα 11 για τοξικολογικές πληροφορίες και τμήμα 
12  για περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

Στοιχεία ετικέτας  
 
Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
 

 
 

 

Σύμβολο(α) 

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ (Xi) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ν) 
 

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών Φράσεις κινδύνου 
(R): R51/53  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Mπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
 

2.2 

Φράσεις ασφάλειας 
(S) 

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές 

  S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το 
χρησιμοποιείτε 

  S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 
  S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα 

αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική 
συμβουλή 

  S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας 
ματιών/ προσώπου 
 

  Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική 
ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν 
στο πεδίο εφαρμογής μετά το ψεκασμό. 

 S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. 
Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας 

 SP1 Mη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία 
του 

 Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς 
να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 
μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 
 

 

Συμπληρωματικές 
φράσεις για τη τελική 
χρήση του μίγματος 
ως 
φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος 

Spe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη 
μη γεωργική γη. 
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3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος 
Συστατικά του προϊόντος που περικλείουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον  
Χημική περιγραφή/ Σύνθεση/ Πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 και την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ. 
α/α % β/β Αριθμός CAS Συστατικά 

1. 13.5 38641-94-0 Isopropylamine salt of glyphosate 

2. 11 61791-14-8 Surfactant 

3. 24  Inert carrier 

4. 51.5  Water and minor formulating ingredients 

α/α Αριθμός ΕΕ 
(EINECS) 

EU Index No. / 
REACH Reg. No. / 
C&L ID No. 

Ταξινόμηση 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
1272/2008 [CLP] 
 

Ταξινόμηση 
σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/EEC 

1. 933-426-9 015-184-00-8 / 
- / 
02-2119693876-15-
0000 

Aquatic Chronic - Category 2; 
H411; {c} 
 

N; R51/53; {b} 

2.  - / 
- / 
- 

 C, N; R22, 34, 50/53 

3.  - / 
- / 
- 

  

4.  - / 
- / 
- 

  

 
 
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικά: Χρησιμοποιείστε τα μέτρα ατομικής προστασίας που προτείνονται 

στο τμήμα 8. 
Εισπνοή: Μεταφέρατε τον ασθενή στον καθαρό αέρα.  
Επαφή με τα μάτια: Ρίξτε αμέσως, άφθονο νερό. Εάν είναι εύκολο, βγάλτε τυχόν 

φακούς επαφής και συνεχίστε να ρίχνετε νερό.  
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα, κοσμήματα και ρολόι. 

Πλύντε το δέρμα με άφθονο νερό. Πλύντε τα ρούχα και τα 
παπούτσια πριν τα ξαναφορέσετε. 

4.1 

Κατάποση:  Χορηγείστε αμέσως στον ασθενή νερό. Μην προκαλείτε εμετό, 
αλλά μόνο με υπόδειξη υποδείξει ιατρικού προσωπικού. Σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή. 
 

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες: 4.2 
Σε επαφή με τα μάτια (για μικρό χρονικό διάστημα): μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό 
των ματιών 
Σε επαφή με το δέρμα (για μικρό χρονικό διάστημα): δεν αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές μη αναστρέψιμες επιδράσεις, εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης 
Σε περίπτωση εισπνοής (για μικρό χρονικό διάστημα): δεν αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές μη αναστρέψιμες επιδράσεις, εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης 
 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας: 
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 Συμβουλή για το γιατρό: Το προϊόν δεν είναι αναστολέας της χοληνεστεράσης. 
Δεν έχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται. 

 
5. Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς  

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 Ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, νερό, αφρός  

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκλύονται Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του φωσφόρου 

(PxOy), οξείδια του αζώτου (NΟx), αμμωνία (NH3). 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 Οι πυροσβέστες να φοράνε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Ο εξοπλισμός μετά τη χρήση 

πρέπει να απολυμαίνεται ενδελεχώς. 
 

 Άλλες πληροφορίες:  
 Ελαχιστοποιείστε τη χρήση νερού για να αποφύγετε την περιβαλλοντική ρύπανση. Για 

περιβαλλοντικές προφυλάξεις βλέπε τμήμα 8. 
 
6. Μέτρα σε περίπτωση που το προϊόν χυθεί τυχαία 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης: 

 Βλέπε τμήμα 8 για τα μέτρα ατομικής προστασίας.  
 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
 Περιορίστε την διαρροή. Μην αφήνετε τα υγρά πυρόσβεσης να εισέλθουν στην αποχέτευση, 

υπόνομους, χαντάκια και σε οποιοδήποτε πέρασμα ή επιφάνεια νερού. Ειδοποιείστε τις 
αρμόδιες αρχές. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: 
 Για την απορρόφηση του χυμένου υλικού χρησιμοποιείστε χώμα, άμμο ή απορροφητικά υλικά. 

Απομακρύνετε το έδαφος που έχει μολυνθεί σε μεγάλο βάθος. Συλλέξτε το χώμα και τα άλλα 
υλικά σε δοχεία για αποκομιδή. Βλέπε τμήμα 7 για το τύπο του δοχείου. Ελαχιστοποιήστε τη 
χρήση νερού για να αποτρέψετε ρύπανση του περιβάλλοντος. ΜΗΝ καθαρίσετε την μολυσμένη 
περιοχή χρησιμοποιώντας άφθονο νερό. 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: 
 Βλέπε τμήμα 7 για το χειρισμό του προιόντος 

Βλέπε τμήμα 8 για μέτρα ατομικής προστασίας 
Βλέπε τμήμα 13 για τον τρόπο απόρριψης 

 
7. Χειρισμός και Αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: 
 Φροντίστε για την καλή υγιεινή. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Όταν το χρησιμοποιείτε μην 

τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια ενδελεχώς μετά το χειρισμό του προϊόντος. 
Καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό. Μην μολύνετε το σύστημα αποχέτευσης και τα 
περάσματα νερού με το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
Οι άδειες συσκευασίες περιέχουν ατμούς και υπολείμματα του προϊόντος. 
Βλέπε τμήμα 13 για την απόρριψη του νερού καθαρισμού 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, μέχρι η συσκευασία να καθαριστεί, 
επιδιορθωθεί ή καταστραφεί.  
  

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων: 
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 Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό καλά αεριζόμενο.  
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: - 10 οC 
Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 60 οC 
Συμβατά υλικά για αποθήκευση: ανοξείδωτο ατσάλι, fiberglass, πλαστικό, επίστρωμα γυαλιού. 
Μη συμβατά υλικά για αποθήκευση: γαλβανισμένο ατσάλι, μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι,  
βλέπε τμήμα 10. 
Παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την ελάχιστη θερμοκρασία 
αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσει μερική κρυστάλλωση. 
Εάν παγώσει, τοποθετήστε σε ζεστό δωμάτιο και ανακινείτε τακτικά για να επανέλθει σε μορφή 
διαλύματος. 
Ακολουθείστε όλους τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 
Ελάχιστος χρόνος ζωής: 2 χρόνια 
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: 
 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

 
8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία  

8.1 Παράμετροι ελέγχου: 
 Συστατικά Οδηγίες έκθεσης 

Isopropylamine salt of 
glyphosate 

Δεν έχουν οριστεί 

Surfactant Δεν έχουν οριστεί 
Inert carrier Δεν έχουν οριστεί 
Water and minor formulating 
ingredients 

Δεν έχουν οριστεί 
 

  
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 Σε περιοχές που μπορεί να προκύψει επαφή με τα μάτια, πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος 

εξοπλισμός για το πλύσιμο των ματιών. 
 

 

 

Αναπνευστική 
προστασία: 

Δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής προστασίας, όταν 
χρησιμοποιείται όπως προτείνεται. 
 

 

  
 

Προστασία ματιών: Εάν υπάρχει πιθανότητα επαφής, φορέστε γυαλιά 
προστασίας από τα χημικά  
 

 

 

Προστασία 
σώματος: 

Εάν υπάρχει πιθανότητα επαναλαμβανόμενης ή 
παρατεταμένης επαφής: Φορέστε γάντια ανθεκτικά 
στα χημικά. 

  Όπου συνιστάται, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για την 
προστασία του χρήστη σχετικά με τον κατάλληλο τύπο εξοπλισμού για μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 
 
9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες  

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες: 
Φυσική κατάσταση: Υγρό   
Χρώμα: Κίτρινο  
Οσμή: Ελαφρά  
pH: - 
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Σημείο ζέσης: Δεν έχει εφαρμογή 
Σημείο τήξης: Δεν έχει προσδιοριστεί 
Σημείο ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται  
Αναφλεξιμότητα: Δεν αναφλέγεται 
Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν έχει προσδιοριστεί 
Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης: 

Δεν έχει προσδιοριστεί 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν έχει προσδιοριστεί 
Ειδικό βάρος: 1.185 g/ml στους 20°C 
Διαλυτότητα στο νερό: Διαλύεται 
Διαλυτότητα σε οργανικούς 
διαλύτες 

- 

Τάση ατμών  Μη σημαντικά εξατμήσιμο (υδατικό διάλυμα) 
Συντελεστής κατανομής σε 
οκτανόλη/νερό  

- 

  
9.2 Άλλες πληροφορίες: 

Ιξώδες  
 

43.9 cSt στους  20ο C (κινητικό) 
52 mPa•s στους  20ο C (δυναμικό) 

 
 
10. Σταθερότητα και ικανότητα αντίδρασης  

10.1 Δραστικότητα: 
 Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.  
10.2 Χημική σταθερότητα: 
 - 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:  
 - 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 - 
10.5 Μη συμβατά υλικά: 
 Αντιδρά με το γαλβανισμένο ατσάλι ή το μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι και παράγει 

υδρογόνο, ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να εκραγεί. 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: 
 Θερμική αποικοδόμηση: Για επικίνδυνα προϊόντα καύσης βλέπε τμήμα 5. 
 
11. Πληροφορίες για την τοξικότητα 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: 

 Προϊόν (δεδομένα από παρόμοια προϊόντα): 
 Οξεία τοξικότητα  
 Οξεία από στόματος: Rat, LD50:  5,000 mg/kg body weight. 

(δεν παρατηρήθηκε θνησιμότητα)   
 

 Οξεία από δέρματος: Rabbit, LD50 (limit test): > 4,000 mg/kg body weight 
(δεν παρατηρήθηκε θνησιμότητα)   
 

 Οξεία από αναπνοή: - 
 

 Ερεθισμός δέρματος: Κουνέλι, 3 ζώα, δοκιμή OECD 404: 
Ερυθρότητα, τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 1.03, 1.0, 1.7 
Οίδημα, τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 1.7, 1.7, 1.3 
Ημέρες για να επουλωθούν: 14 
Ελαφρά ερεθιστικό στο δέρμα, αλλά δεν ταξινομείται. 
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 Ερεθισμός στα μάτια:    Κουνέλι, 3 ζώα, δοκιμή OECD 405: 
Ερυθρότητα του επιπεφυκώτος, μέση τιμή αποτελεσμάτων 
ΕΕ: 2.0, 1.0, 1.7 
Οίδημα του επιπεφυκώτος, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 
1.7, 1.7, 1.3 
Θολερότητα του κερατοειδούς, μέση τιμή αποτελεσμάτων 
ΕΕ: 0.3, 0.0, 0.0 
Βλάβες στην ίριδα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 2.0, 0.3, 
0.0 
Ημέρες για να θεραπεύσει:> 21 
Άλλες επιδράσεις: αγγείωμα 

   
Προϊόν (δεδομένα από παρόμοια προϊόντα): 
 Εμπειρία από ανθρώπινη 

έκθεση 
Από κατάποση ή υπερβολική, σκόπιμα μη ορθή χρήση: 
Επιδράσεις στο αναπνευστικό: πνευμονίτιδα (από 
αναρρόφηση) 
Επιδράσεις στο γαστρεντερικό σύστημα: ναυτία / εμετός, 
διάρροια, κοιλιακό άλγος, εμετός με αίμα (αιματέμεση) 
Καρδιαγγειακές επιδράσεις: μη φυσιολογικός καρδιακός 
ρυθμός (καρδιακή δυσρυθμία), μειωμένη παραγωγή της 
καρδιάς (myocardial depression) 
Γενικά / επιδράσεις στον οργανισμό: διαταραχές στη 
ρύθμιση των υγρών και ηλεκτρολυτών, ανώμαλη μείωση του 
όγκου του αίματος, αυξημένα επίπεδα αμυλάσης, απώλεια 
υγρών (αιμοσυμπύκνωση), δεν παρατηρήθηκε αναστολή 
χολινεστεράσης 
Εργαστηριακά αποτελέσματα - χημεία αίματος: 
αυξημένα επίπεδα τρανσαμινάσης στον ορό, ήπια οξέωση 
 
Από επαφή με τα μάτια (βραχυχρόνια ή επιδημιολογικά): 
Σημείωση: Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μη 
αναστρέψιμων επιδράσεων στα μάτια που θα μπορούσε να 
αποδοθεί σε σκευάσματα glyphosate (εκτενή επιδημιολογική 
μελέτη σε περιστατικά  τυχαίας επαφής του σκευασμάτων 
glyphosate με τα μάτια). 

   
 N-(phosphonomethyl)glycine; {glyphosate}: 
 Ευαισθητοποίηση: Δεν προκαλεί ευαισθητοποιήση στο δέρμα 
 Μεταλλαξιγινεση: In vitro και in vivo δοκιμές μεταλλαξιγένεσης (-ες): 

Δεν είναι μεταλλαξιγόνο. 
 Τοξικότητα 

επαναλαμβανόμενης δόσης 
Από δέρματος 21 ημέρες, σε κουνέλι:  
NOAEL toxicity: > 5,000 mg/kg body weight/day 
Όργανα στόχοι / συστήματα: κανένα 
Άλλες επιδράσεις: καμία 
Από στόματος, 3 μήνες, σε επίμυες:  
NOAEL toxicity: > 20,000 mg/kg diet 
Όργανα στόχοι / συστήματα: κανένα 
Άλλες επιδράσεις: καμία 
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 Καρκινογένεση: Από στόματος, 24 μήνες, σε μύες:  
NOAEL toxicity: ~ 5,000 mg/kg diet 
Όργανα στόχοι / συστήματα: συκώτι 
Άλλες επιδράσεις: μείωση του αυξανόμενου σωματικού 
βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις  
NOEL όγκου: > 30,000 mg/kg diet 
Όγκοι: κανένας 
Από στόματος, 24 μήνες, σε επίμυες:  
NOAEL toxicity: ~ 8,000 mg/kg diet 
Όργανα στόχοι / συστήματα: μάτια 
Άλλες επιδράσεις: μείωση του αυξανόμενου σωματικού 
βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις  
NOEL όγκου: > 20,000 mg/kg diet 
Όγκοι: κανένας 

 Τοξικότητα αναπαραγωγής: Από στόματος, σε 2 γενεές, σε επίμυες:  
NOAEL toxicity:  10,000 mg/kg diet 
NOAEL reproduction: > 30,000 mg/kg diet 
Όργανα στόχοι / συστήματα στους γονείς: κανένα 
Άλλες επιδράσεις στους γονείς: μείωση του αυξανόμενου 
σωματικού βάρους  
Όργανα στόχοι / συστήματα στους απογόνους: κανένα 
Άλλες επιδράσεις στους απογόνους: μείωση του 
αυξανόμενου σωματικού βάρους  
Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο σε 
επίπεδα τοξικά για την μητέρα 

 Τερατογένεση: Από στόματος, 6-19 ημέρες κυοφορίας σε επίμυες: 
NOAEL toxicity:  1,000 mg/kg body weight 
NOAEL development:  1,000 mg/kg body weight 
Άλλες επιδράσεις στις μητέρες: μείωση του αυξανόμενου 
σωματικού βάρους, μείωση ποσοστού επιβίωσης 
Επιδράσεις στην εξέλιξη: απώλεια βάρους, απώλεια μετά 
την εμφύτευση, καθυστερημένη οστεοποίηση 
Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο σε 
επίπεδα τοξικά για την μητέρα  
 
Από στόματος, 6-27 ημέρες κυοφορίας σε κουνέλια: 
NOAEL toxicity:  175 mg/kg body weight 
NOAEL development:  175 mg/kg body weight 
Όργανα στόχοι / συστήματα στους απογόνους: κανένα 
Άλλες επιδράσεις στις μητέρες: μείωση ποσοστού 
επιβίωσης 
Επιδράσεις στην εξέλιξη: καμία 

   
 
12. Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα: 
 Τα δεδομένα που αφορούν το προϊόν και τα συστατικά του αναφέρονται περιληπτικά 

παρακάτω: 
 

 Οικοτοξικολογικά δεδομένα  
 Φύκη: Green algae (Selenastrum capricornutum): 

Acute toxicity, 72 hours, static, ErC50 (growth rate): 0.0326 mg/L 
 Παρόμοια σκευάσματα 
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 Ψάρια: Golden orfe (Leuciscus idus): Acute toxicity, 96 hours, static, LC50: 
3.2 mg/L 
Common carp (Cyprinus carpio): Acute toxicity, 96 hours, static, LC50: 
2.4 mg/L 
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Acute toxicity, 96 hours, static, 
LC50: 2.1 mg/L 
 

 Δάφνια Water flea (Daphnia magna): Acute toxicity, 48 hours, static, EC50: 
2.0 mg/L 
 

 N-(phosphonomethyl)glycine; {glyphosate}:  
 Πουλιά: Bobwhite quail (Colinus virginianus): 

Dietary toxicity, 5 days, LC50: > 4,640 mg/kg diet 
Mallard duck (Anas platyrhynchos): 
Dietary toxicity, 5 days, LC50: > 4,640 mg/kg diet 
Bobwhite quail (Colinus virginianus): 
Acute oral toxicity,  single dose, LD50: > 3,851 mg/kg body weight 

 Αρθρόποδα: Honey bee (Apis mellifera): Oral, 48 hours, LD50: 100 µg/bee 
Honey bee (Apis mellifera): Contact, 48 hours, LD50: > 100 µg/bee 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση: 
 N-(phosphonomethyl)glycine; {glyphosate}:  

Έδαφος, χωράφι: χρόνος ημιζωής: 2 - 174 days 
Koc: 884 - 60,000 L/kg 
Νερό, αερόβια: χρόνος ημιζωής < 7 days 
Ethoxylated tallowamine: 
Νερό / ίζημα, αερόβια, 30 °C: χρόνος ημιζωής: < 4 weeks 
Έδαφος αερόβια: χρόνος ημιζωής: 1 - 7 ημέρες 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: 
 N-(phosphonomethyl)glycine; {glyphosate}:  

Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus): 
Whole fish:  BCF: < 1 
Δεν αναμένεται σημαντική βιοσυσσώρευση   
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: 
 N-(phosphonomethyl)glycine; {glyphosate}: απορροφάται ισχυρά από το έδαφος 

 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: 
 - 
12.5 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: 

- 
 

 Άλλα δεδομένα: 
 - 
  
13. Στοιχεία σχετικά με τη απόρριψη 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: 
 Προϊόν: Ανακυκλώστε εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις 

/εξοπλισμός. 
Αποτεφρώστε σε ειδικό κλίβανο, ελεγχόμενης υψηλής θερμοκρασίας. 
Κατά την αποκομιδή / καταστροφή αντιμετωπίστε το ως επικίνδυνα 
βιομηχανικά απόβλητα.  
Κρατήστε το μακριά από αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και 
υδροφόρα κανάλια. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς / εθνικούς / 
διεθνείς κανονισμούς. 
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 Συσκευασίες: Οι άδειες φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
14. Μεταφορά  

14.1 Αριθμός UN (ΟΗΕ): 
 3082 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής UN (ΟΗΕ): 
 Ύλη περιβαντολλογικά επικίνδυνη, υγρό Ε.Α.Ο. (ethoxylated tallowamine) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 
 9 
14.4 Ομάδα συσκευασίας: 
 ΙΙΙ 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 
 Θαλάσσιος ρυπαντής 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 
 - 
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του 

κώδικα IBC 
 - 
 
15. Πληροφορίες που επιβάλλονται από την νομοθεσία 

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

 Εθνικές διατάξεις: στο προϊόν έχει χορηγηθεί η αρ. 7442 έγκριση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ 115/97 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: 
 Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον 1907/2006 διότι δεν 

απαιτείται 
Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την 91/414/ΕΚ 

 
16. Άλλες πληροφορίες  
 
 
 
Πηγές πληροφοριών:  
-Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του ROUNDUP 12 SL όπως συμπληρώθηκε από την MONSANTO EUROPE 
SA 
- η αρ. 7621 έγκριση κυκλοφορίας του RODEO 36 SL 
 
 
Σχετικές φράσεις R 
R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R34: Προκαλεί εγκαύματα 
R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών  
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R50/53: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
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Σχετικές φράσεις Η 
H411  Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια  
               αποτελέσματα. 
 
Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνο το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας. Είναι έγκυρες και σωστές σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις μας και συμπληρώθηκαν και 
δίνονται  με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Παραμένει αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να 
επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση που 
προορίζει το προϊόν. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη του MSDS: 
Έκδοση 1η  
Ημερομηνία σύνταξης: Ιούλιος 2004 
Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/09/2011 
Λόγος αναθεώρησης: Προσαρμογή στις διατάξεις του κανονισμού 453/2010 και το δελτίο δεδομένων 
ασφάλειας του ROUNDUP 12 SL όπως συμπληρώθηκε από την MONSANTO EUROPE SA. 
 
 


