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Αυτό το ∆ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν 
ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών.   
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πληροφορία προϊόντος 

Ονοµασία προΐόντος : GRID
®
  WG  

 
Συνώνυµα : B10117998 
 : DPX-KV141 
 
Χρήση της 
ουσίας/παρασκευάσµατος 

: Ζιζανιοκτόνο 
 

 
Εταιρεία : Du Pont Agro Hellas S.A.   

Solomou Street 12   
GR-152 32 Halandri, Athens 
Ελλάδα 

 
Τηλέφωνο :  +30-210-688.9777 - 9778 

 
 
Αριθµός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +44-(0)8456-006.640 
 

 
 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] 

Rimsulfuron 122931-48-0  N; R51/53  
 

 50 

Thifensulfuron-methyl 79277-27-3  N; R50 -R53 
 

 25 

Sodiumalkylnaphthalenesulfonate, 
formaldehyde polymer 

68425-94-5 Polymer Xi; R36/38  
 

 7 

Alkyarylsufonate sodium salt 25155-30-0 246-680-4 Xn; R22  
Xi; R36/37/38  
 

 1,5 

Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στο τµήµα αυτό, βλέπε τµήµα 16. 
 

3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 

 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Γενικές υποδείξεις   
 

:  Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόµα.  
 

Εισπνοή   
 

:  Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα. Οξυγόνο ή τεχνιτή αναπνοή, εάν είναι 
απαραίτητο. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό.  
 

Επαφή µε το δέρµα   
 

:  Βγάλετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αµέσως µε 
σαπούνι και άφθονο νερό. Κατά την εµφάνιση ερεθισµάτων του δέρµατος ή 
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αλλεργικών αντιδράσεων, συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα µολυσµένα 
πούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
 

Επαφή µε τα µάτια   
 

:  Ξεπλύνετε προσεκτικά µε άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. 
Κρατείστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε. Εάν ο ερεθισµός των µατιών 
παραµένει, συµβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.  
 

Κατάποση   
 

:  Πιείτε 1 έως 2 ποτήρια νερό. Μη προκαλείτε εµετό δίχως ιατρική υπόδειξη. 
Συµβουλευτείτε ένα γιατρό.  
 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Κατάλληλα µέσα 
πυρόσβεσης   
 

:  Χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό µέσο 
κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος.,  
 

Μέσα πυρόσβεσης που δεν 
πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για 
λόγους ασφαλείας   
 

:  ∆έσµη πεπιεσµένου νερού δι' εκτοξεύσεως, (κίνδυνος µόλυνσης),  
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για 
πυροσβέστες   
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναµη συσκευή προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος.  
 

Επιπλέον πληροφορίες   
 

:  Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα. Το µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί ξεχωριστά, δεν 
επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνοµο. Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς και το 
µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούνε σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των τοπικών αρχών.  
 

   
 

  (σε µικρές πυρκαγιές) Σε περίπτωση πυρκαγιάς µεγάλων χώρων αφήστε την 
φωτιά να σβύση µόνη της, όταν το επιτρέπουν οι διαµορφώσεις, ώστε να 
αποφευχθεί η µόλυνση του περιβάλλοντος µε το νερό κατάσβεσης. Παγώστε τα 
δοχεία/ντεπόζιτα µε δέσµη πεπιεσµένου νερού.  
 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

Προσωπικές προφυλάξεις   
 

:  Χρησιµοποιείτε προσωπική ενδυµασία προστασίας.  
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις   
 

:  Εµποδίστε το επιπλέον χύσιµο ή εκροή, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Να 
χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί µόλυνση του 
περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο 
υπονόµων. Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού µε το υλικό. Αν 
µεγαλύτερες ποσότητες του χυµένου υλικού δεν µπορούν να περιορισθούν, 
ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση µόλυνσης ποταµών ή 
υπονόµων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.  
 

Μέθοδοι καθαρισµού   
 

:  Μέθοδοι καθαρίσµατος - µικρές ποσότητες χυµένου υλικού Εµποδίστε το 
επιπλέον χύσιµο ή εκροή. Απορροφήστε το µηχανικά και συλλέξτε το σε 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση.  
 

   
 

  Μέθοδοι καθαρίσµατος - µεγάλες ποσότητες χυµένου υλικού Εµποδίστε το 
επιπλέον χύσιµο ή εκροή. Χρησιµοποιείστε εγκεκριµένο βιοµηχανικό 
απορροφητήρα για την αποµάκρυνση.  
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Συµπληρωµατικές 
υποδείξεις   
 

:  Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. 
Εκχυµένο προΐόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς 
επαναχρησιµοποίηση.  
 

 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Χειρισµός 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισµό   
 

:  Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό σε µέρη που έχει σχηµατιστεί σκόνη. Φορείτε 
προσωπική προστατευτική ενδυµασία.  
 

 
Αποθήκευση 

Απαιτήσεις αποθηκών και 
δοχείων   
 

:  Τα δοχεία διατηρούνται ερµητικά κλειστά, σε δροσερό και µε καλό εξαερισµό 
τόπο. Φυλάξτε το σε µέρος όπου η είσοδος επιτρέπεται µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και 
ζωοτροφές.  
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση   
 

:  Προΐόντα που δεν έχουν αξιοσηµείωτες ασυµβίβαστες ιδιότητες.  
 

Άλλες πληροφορίες   
 

:   Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Τεχνικά προστατευτικά µέτρα 

Εξασφαλείστε  επαρκή αερισµό, ειδικά σε κλειστούς χώρους.  
 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 

Αναπνευστική προστασία : Ηµιµάσκα µε φίλτρο σωµατιδίων FFP2 (EN149)  
 

Προστασία των χεριών : Υλικό: Καουτσούκ νιτρίλιο 
Πάχος γαντιών: 0,4 - 0,7 mm 
∆ιάρκεια αντοχής: 480 min 
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., Η καταλληλότητα του ειδικού χώρου 
εργασίας πρέπει να διαπιστωθεί µε τους παραγωγούς των προστετευτικών 
γαντιών. 
 

Προστασία των µατιών   
 

:  Προστατευτικά γυαλιά µε παράπλευρη προστασία σύµφωνα µε ΕΝ166  
 

Προστασία του δέρµατος 
και του σώµατος   
 

:  ελαφρά προστατευτική ενδυµασία Ενδυµασία εργασίας µε µακρυά µανίκια  
 

Μέτρα υγιεινής   
 

:  Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµατα και αµέσως µετά τον χειρισµό του 
προΐόντος. Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.  Για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος πρέπει όλοι οι µολυσµένοι προστατευτικοί εξοπλισµοί, πριν 
χρησιµοποιηθούνε πάλι, να αποµακρυνθούνε και να καθαριστούνε. Πλύνετε τα 
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µολυσµένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
 

Προστατευτικά µέτρα   
 

:  Εξετάστε ολόκληρη την χηµική προστατευτική ενδυµασία πριν τη χρήση. Σε 
περίπτωση χηµικών ή φυσικών βλαβών ή αν είναι µολυσµένη, πρέπει η 
ενδυµασία και τα γάντια να αντικατασταθούν.  
 

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

  
Μορφή   
 

:  στερεό, κοκκώδες ραιούµενο ξηρό,  
 

Χρώµα   
 

:  ανοικτό καφέ,  
 

Οσµή   
 

:  κανένας,  
 

pH  
  

: ca. 6,0 σε 20 g/l  
 

Σηµείο ανάφλεξης  
 

:  µη χρησιµοποιήσιµο 
 

Εκρηκτικές ιδιότητες  
 

: Μη εκρηκτικό 
 

Φαινοµενική πυκνότητα  
 

:  700 kg/m3  
 

Υδατοδιαλυτότητα  
 

: , εναιωρηµατοποιήσιµο 
 

 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Υλικά που πρέπει να 
αποφεύγονται   
 

:  Υλικά που δεν απαιτούν ιδιαίτερη µνήµη. 

Επικίνδυνα υλικά 
αποσύνθεσης   
 

:  Οξείδια του άνθρακος, οξείδια αζώτου (NOx) 

Επικίνδυνες αντιδράσεις   
 

:  Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.  
 

 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόµατος   
 

:  LD50/ επίµυς: > 5 000 mg/kg 

 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής  
  

 

:  LC50/ 4 h / επίµυς :  > 2 mg/l  
 

Οξεία τοξικότητα διά τους 
δέρµατος   
 

:  LD50/ επίµυς  > 2 000 mg/kg 
 

Ερεθισµός του δέρµατος  
  

 

:  Κανένας ερεθισµός του δέρµατος  
 

Ερεθισµός των οφθαλµών   :  Κανένας ερεθισµός των µατιών  
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Ευαισθητοποίηση  
 

 

:  ∆εν προκαλεί σε πειράµατα µε ζώα καµία ευαισθητοποίηση σε περίπτωση 
επαφής µε το δέρµα.  
 

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
Τοξικότητα στα ψάρια 

• Rimsulfuron :  LC50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) : > 390 mg/l  
 
 

• Thifensulfuron-methyl :  LC50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) : > 100 mg/l  
 
 

 
Τοξικότητα στα φύκια 

• Rimsulfuron : / EC50/ 72 h/ Selenastrum capricornutum (πράσινα φύκια):  1,2 mg/l  
 
 

• Thifensulfuron-methyl : / EC50/ 72 h/ selenastrum capricornutum:  0,0159 mg/l  
 
 

 
Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισµούς 

• Rimsulfuron :  / EC50/ 48 h/ Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας):  > 1 000 mg/l  
 
 

• Thifensulfuron-methyl :  / EC50/ 48 h/ Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας):  470 mg/l  
 
 

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά µε την οικολογία 

Άλλες οικολογικές 
υποδείξεις   
 

:  Για το ίδιο το προΐόν δεν είναι γνωστές πληροφορίες.  
 

 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 

Προϊόν   
 

:  Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές διατάξεις. Πρέπει να αποτεφρωθεί σε 
κατάλληλη εγκατάσταση κλιβάνου, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας από τις 
υπεύθυνες αρχές. Μη ρυπαίνετε στάσιµα ή τρεχούµενα νερά µε τη χηµική ουσία, 
ή τα χρησιµοποιηµένα υλικά συσκευασίας.  
 

Μη καθαρισµένες 
συσκευασίες (πακέτα)   
 

:  Μη ξαναχρησιµοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας.  
 

 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ADR  
Κατηγορία: 9 
Οµάδα συσκευασίας: III 
Κωδικός ταξινόµησης: M7 
Αριδ. HI: 90 
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UN-No: 3077 
Αριθµός χαρακτηρισµού.: 9  
Οικεία ονοµασία 
αποστολής: 

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Thifensulfuron-methyl) 

 
Επιπλέον πληροφορίες : Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύµφωνα µε τις οδηγίες ναυτικής και αεροπορικής 

µεταφοράς., Προαιρετική ταξινόµηση σύµφωνα µε την ειδική Οδηγία 909 του 
IMDG., Προαιρετική ταξινόµηση σύµφωνα µε την ειδική Οδηγία A97 της IATA. 
 

 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕΚ 

Σύµβολο(α) : N Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 

 
Επικίνδυνα περιεχόµενα 
υλικά: 

 Thifensulfuron-methyl 

  Rimsulfuron 
 
Φράση(εις)-R : R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
 
Φράση(εις)-S : S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην 

καπνίζετε. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή 

τρόπο. 
S57 Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να 

αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλλοντος. 
 

 
Ειδική επισήµανση 
ορισµένων 
παρασκευασµάτων 

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

 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κείµενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.  
R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.  
R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.  
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.  
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
 
Επιπλέον πληροφορίες 

Προσέχετε τις οδηγίες χειρισµού στην ετικέττα.  
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 
2001/58/ΕK  

  

GRID
®
  WG  

Έκδοση 2.5  
Αναθεωρήθηκε την 23.10.2006   Αριθµός εγγράφου 130000000057 

 

7/7 

®
 Sima katatethen tis E.I. du Pont de Nemours and Company  
 

 

 
Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εµπειριών πο είχαµε τον χρσνο 
της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισµό του προΐόντος που καταγράφεται σ' 
αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, µεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται 
µόνο στο ορισµένο(α) προϊόν(τα) που ονοµάζεται (ονοµάζονται) και δεν µεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηµατίζεται 
(σχηµατίζονται) µε ανάµειξη ή επεξεργασία µε άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί µεταβολή ή οποιαδήποτε 
επεξεργασία,  εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείµενο.  
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