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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (SDS) 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ  
όπως τροποποιήθηκε 

     Αναθεώρηση 2η: 07/08/2020 

 
 

 PROTONE SL 
1. Προσδιορισμός ουσίας/ μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  

 Εμπορική ονομασία: PROTONE SL 

 Δραστική ουσία: S-abscisic acid, 10% πυκνό διάλυμα 

 Κωδικός GIFAP: SL, πυκνό διάλυμα 

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

 Φυτορρυθμιστής ανάπτυξης (γεωργική χρήση) 

  
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

 Προμηθευτής: 
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 
Parc d’Affaires de Crécy 
10A, rue de la Voie Lactée 
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
France 
Τηλ.: +33 (0) 478 64 32 60 
E-mail: sds@sumitomo-chem.fr 
 
Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά: 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 
1ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου,  
19002, ΤΘ 100, Παιανία 
Τηλ.: +30 2106800900 
Fax: +30 2106833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 

  

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  

 210 7793 777 (επί 24ώρου βάσεως) (Κέντρο Δηλητηριάσεων) 

 
2    Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  
 σύμφωνα με  τον Κανονισμό (ΕK) no. 1272/2008 

 Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Εικονογράμματα κινδύνου: 

 

  Χρόνιος κίνδ. Για υδατ. περιβ. κατ. 1 

mailto:sds@sumitomo-chem.fr
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 Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
2.2 Στοιχεία ετικέτας 

 Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕK) No. 1272/2008/ΕΚ  
 
 
Εικονογράμματα κινδύνου:     

 
Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ  
Δηλώσεις επικινδυνότητας:  H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Δηλώσεις προφύλαξης:  
 
 
 
 

 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες: SP1: ΜΗ ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των 
συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους. 
SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά 
ύδατα 10m + ζώνη βλάστησης 10m. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

  
2.3  Άλλοι κίνδυνοι: 
 - 
  

3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά  

3.2.   Μείγματα 

 Συστατικά του προϊόντος που περικλείουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον  

Χημική περιγραφή/ Σύνθεση/ Πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 
 

No Χημική ονομασία/ 
Κοινή ονομασία  

Αναγνωριστικός κωδικός 
 

Σήμανση ΕΕ  
1272/2008/ΕΚ 

Συγκέντρωση % 

1 S-abscisic acid Cas no: 21293-29-8 Καμία >10 

2 Co-solvent Cas no: 1310-58-3 Καμία >1 - <5 

3 Μη αναφερόμενο Μη αναφερόμενο GHS09, Η400, Η410  Μη 

αναφερόμενο 

4 Μη αναφερόμενο Μη αναφερόμενο GHS05,  H314, H302 Μη 
αναφερόμενο 
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Κωδικός SCAE: VBC-30151 
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα βλέπε Τμήμα 16. 

 
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών  

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών 

 Γενικά: Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

 Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε αναπαυτική θέση. 
Παρέχετε επαρκή παροχή αερισμό. Συμβουλευτείτε γιατρό. 

 Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Μην 
χρησιμοποιείτε παράγοντες εξουδετέρωσης, ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

 Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι 
και ζητήστε ιατρική συμβουλή 

 Κατάποση:  Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την 
ετικέτα. Ποτέ μη δίνετε νερό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 

  

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 Δεν υπάρχουν γνωστά τυπικά συμπτώματα και επιδράσεις. 

  
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

 Δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις ούτε ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. 
  

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  
5.1 Πυροσβεστικά μέσα  

 Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ή ψεκασμός νερού. 

 Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:  Κανένα γνωστό. 
  

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

 Σε συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

  

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

 Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και προστασία ματιών- 
προσώπου. 

  

 Άλλες πληροφορίες: 
 Μην επιτρέπετε να διαφύγει το μολυσμένο νερό της κατάσβεσης στο αποχετευτικό σύστημα ή σε 

υδάτινους αποδέκτες. 

  

6. Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 
Για το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: 
Φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά προστασίας ή μάσκα πλήρους κάλυψης και κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισμό. Απομακρυνθείτε από πηγές ανάφλεξης. Εκκενώστε την επικίνδυνη περιοχή. 
 
Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης: 
Φοράτε προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), γυαλιά προστασίας ή μάσκα πλήρους κάλυψης και 
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Απομακρυνθείτε από πηγές ανάφλεξης. Εκκενώστε την 
επικίνδυνη περιοχή ή συμβουλευτείτε ειδικό. 

  

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

 Εμποδίστε τη διαρροή στο αποχετευτικό σύστημα ή σε υδάτινους αποδέκτες. Μη ρίχνετε τα νερά του 
ξεπλύματος σε αποστραγγιστικά αυλάκια ή σε άλλα τρεχούμενα νερά. 
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6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

 Περιορισμός διάχυσης: Εμποδίστε τη διαρροή στο αποχετευτικό σύστημα ή σε υδάτινους αποδέκτες. 

 Καθαρισμός διάχυσης: Σε περίπτωση κηλίδας (υγρό) συλλέξτε αμέσως το χυμένο υλικό με τη 
χρήση απορροφητικού υλικού όπως πριονίδι η κοκκώδη απορροφητική 
άργιλο. Σκουπίστε και τοποθετείσθε σε δοχεία που να σφραγίζουν. Σκάψτε 
και μαζέψτε το πολύ μολυσμένο έδαφος και τοποθετείστε το σε δοχεία. 
Χρησιμοποιείστε βρεγμένο ύφασμα για να καθαρίσετε τα πατώματα και άλλα 
αντικείμενα, και μετά τον καθαρισμό τοποθετείστε τα σε σφραγιζόμενα 
δοχεία. Απορρίψετε όλα τα υλικά που συγκεντρώσατε καθώς και τα 
μολυσμένα υφάσματα σε χώρους απόρριψης χημικών σύμφωνα με τοπικούς/ 
εθνικούς κανονισμούς (βλέπε τμήμα 13). 
Μην αδειάζετε τα υπολείμματα καθαρισμού στο αποστραγγιστικά αυλάκια ή 
άλλους υδάτινους αποδέκτες. 

  

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: 

 Για την προσωπική προστασία βλέπε τμήμα 8. 

 
7. Χειρισμός και Αποθήκευση 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

 Nα τηρούνται oι συνήθεις προφυλάξεις χειρισμού χημικών. 
Για τα μέσα ατομικής προστασίας βλέπε τμήμα 8. 
Πρόληψη πυρκαγιάς ή έκρηξης: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις. 

  

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

 Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από πηγές θερμότητας και 
φωτός. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους 
εργασίας Μην το αναμιγνύετε με νερό (παρά μόνο για την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού). 

  

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

 Εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του να ακολουθούνται οι 
οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του. 

 
8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 Δεν έχουν καθοριστεί όρια έκθεσης. Δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας για το προϊόν. 
  

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 Μέτρα για την τεχνική 
επεξεργασία: 

Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. 

 Αναπνευστική 
προστασία: 

Οι συνήθεις προφυλάξεις για το χειρισμό χημικών. 

 Προστασία χεριών: Φοράτε προστατευτικά γάντια νιτριλίου. 

 Προστασία οφθαλμών: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή χρησιμοποιείστε προστατευτικό προσώπου. 

 Προστασία σώματος και 
δέρματος: 

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. 

 Άλλες πληροφορίες: Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
 

  9 Φυσικές και Χημικές ιδιότητες  
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 Φυσική κατάσταση :  Υγρό (US EPA OPPTS 830.6303) 
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 Μορφή: SL, πυκνό διάλυμα 

 Χρώμα: Άχρωμο-Ανοιχτό κίτρινο (US EPA OPPTS 830.6302) 

 Οσμή: Μη διακριτή (US EPA OPPTS 830.6304) 

 Όριο οσμής: Δεν έχει καθοριστεί. 

 pH 6,2 (σε 1 % υδατικό διάλυμα, 20 °C) (CIPAC MT 75.3) 

 Σημείο/ περιοχή τήξης/πήξης:  Μη εφαρμόσιμο. 

 Σημείο/ περιοχή ζέσεως:  Μη διαθέσιμο 

 Σημείο ανάφλεξης:  Μη αναφλέξιμο (EEC A.9) 

 Ταχύτητα εξάτμισης: Μη διαθέσιμο. 

 Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Δεν είναι «εξαιρετικά εύφλεκτο» (με βάση τα συστατικά) 

 Ανώτερο/κατώτερο όρια έκρηξης: Μη διαθέσιμο. 

 Πίεση ατμών: Μη διαθέσιμο (S-abscisic acid: 5,8χ10-7 Pa (25ο C) – US EPA 
OPPTS 830.7950). 

 Πυκνότητα ατμών: Μη διαθέσιμο. 

 Σχετική Πυκνότητα: 1,04 g/ml, 20ο C (OECD 109). 

 Διαλυτότητα σε νερό: Διαλυτό στο νερό (διαλυτότητα S-abscisic acid: 0.3102 g/L – 
απεσταγμένο νερό – EEC A.8) 

 Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: Μη διαθέσιμο. 

 Συντελεστής κατανομής (ν-οκτανόλη, 
νερό): 

Μη διαθέσιμο (S-abscisic acid – μη ιονιζόμενη μορφή: log Pow= 
1,8. , S-abscisic acid – ιονιζόμενη μορφή: log Pow= 0,94.) 

 Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: >400 °C (EEC A.15) 

 Θερμική διάσπαση: Η δραστική ουσία διασπάται σε θερμοκρασία 159,2- 162,2°C. 

 Ιξώδες (δυναμικό): 1,64 mPa/s -20ο C. 1,02 mPa/s -40ο C. (OECD 114) 

 Ιξώδες (κινητικό): 1,7 mm/s -20ο C. 0,979 mm/s -40ο C. (OECD 114) 

 Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν είναι οξειδωτικό. (EEC A.14) 

 Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν είναι εκρηκτικό. (EEC A.21) 

   

9.2 Λοιπές πληροφορίες 
 Σχετική πυκνότητα ατμών: Μη διαθέσιμο 
 Επιφανειακή τάση: 71,5 mN/m για 0,005% ο/ο διάλυμα στους 20ο C. 

65,5 mN/m για 0,2% ο/ο διάλυμα στους 20ο C. 
(ΟΕCD 115) 

  

10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
10.1 Αντιδραστικότητα:  

 Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε και τμήμα 7). 
  

10.2 Χημική σταθερότητα:  

 
Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 
(βλέπε και τμήμα 7). 

  
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

 Καμία γνωστή. 
  

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 
 Υψηλές θερμοκρασίες, φως και υγρασία. 
  

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 Ισχυρά οξειδωτικά. 
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10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  
 Σε συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) (βλέπε και τμήμα 5). 
 
 

11.    Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1  Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

 Δεδομένα για το προϊόν ProTone (S-abscisic acid 10%), πυκνό διάλυμα 

 Οξεία τοξικότητα κατάποσης: LD50 θηλυκός αρουραίος >5000 mg/kg (OECD 425) 
 Οξεία τοξικότητα δέρματος : LD50 Αρουραίος > 5000 mg/kg (OECD 402) 
 Οξεία τοξικότητα εισπνοής : LC50 4h αρουραίος > 5.09 mg/l (nose-only) (OECD 403) 
 Δερματικός ερεθισμός: Μη ερεθιστικό (OECD 404) 
 Οφθαλμικός ερεθισμός: Ελαφρά ερεθιστικό (OECD 405) 
 Ευαισθητοποίηση (δερματική) : Μη Ευαισθητοποιητικό (Buechler test) (OECD 406) 
   
 Δεδομένα για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία S-abscisic acid 
 Άλλες τοξικολογικές πληροφορίες: -Γονοτοξικότητα: αρνητική (OECD 482) 

-Καρκινογένεση: Μελέτες τοξικότητας μικρής 
διάρκειας (28 και 90 ημερών) σε αρουραίους έδειξαν 
ότι το S-abscisic acid είναι χαμηλής τοξικότητας στο 
ελεγχόμενο επίπεδο των 20000ppm. Είναι 
φυτορρυθμιστική ουσία των φυτών, φυσικά παρούσα 
σε όλα τα φυτά, και θεωρείται ότι είναι μέρος της 
διατροφής μιας υγιούς δίαιτας με φρούτα και 
λαχανικά. 
-Μελέτη αναπαραγωγής πολλαπλών γενεών 
(αρουραίος): αρνητική (EC B.35). 
-Τερατογένεση (αρουραίος): αρνητική (OECD 414). 

   
 Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το προϊόν δεν ταξινομείται για κανέναν από τους παραπάνω 

κινδύνους. 
  
11.2 Πληροφορίες  για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

 Το προϊόν προορίζεται για γεωργική χρήση. Ως εκ τούτου οι πιο πιθανές οδοί έκθεσης είναι από το 
δέρμα και την εισπνοή. 

 
12. Οικολογικές πληροφορίες 

   12.1.  Τοξικότητα 

 Δεδομένα για το προϊόν ProTone (S-abscisic acid 10%), πυκνό διάλυμα 
 Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά: Οξεία, 7d-LC50 (Lemma giba): 

ECb50 = 0,319 mg/l; NOECb = 0,0654 mg/l 
ECr50 = 0,812 mg/l; NOECr = 0,0654 mg/l (OECD 221) 

  

 Δεδομένα για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία S-abscisic acid 

 Τοξικότητα στα ψάρια: Οξεία, 96ώρες-LC50 (Oncorhynchus mykiss): >121 mg/l (OECD 
203) 
Οξεία, 96ώρες-LC50 (Brachydanio rerio): 1312 mg/l (EC C.1) 

 Τοξικότητα σε υδρόβια 
ασπόνδυλα: 

Οξεία, 48ώρες EC50 (Daphnia magna): >116 mg/l (OECD 202). 
Χρόνια, 21ημέρες-NOEC (Daphnia magna): Βασιζόμενοι στην 
έλλειψη 
σημαντικής χρόνιας έκθεσης και στην χαμηλή οξεία τοξικότητα του 
Sabscisic acid στα Δάφνια δεν θα υπάρξει κίνδυνος χρόνιας 
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έκθεσης για τα υδρόβια σπόνδυλα. 
 Τοξικότητα σε φύκη: Οξεία, 72ώρες-ECb50 & ECr50 (Pseudokirchneriella subcapita): 

>95,3 mg/l (OΕCD 201) 
Οξεία, 72ώρες-ECb50 & ECr50 (Navicula pelliculosa): >90,1 mg/l 
(OΕCD 201) 

 Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά: Οξεία, 7ημέρες-LC50 (Lemma giba): 
ECb50 = 0,024 mg/l; NOECb = 0,0025 mg/l 
ECr50 = 0,20 mg/l; NOECr = 0.0025 mg/l (OECD 221) 

 Τοξικότητα στα πουλιά: Οξεία (μία δόση από στόματος) LD50: 
Bobwhite quail: >2250 mg/kg σ.β. (OPPTS 850.2100) 
Japanise quail: >200 mg/kg σ.β. (SETAC Europe 1995) 

 Τοξικότητα στις μέλισσες: Οξεία από στόματος, 48ώρες-LD50 (Apis mellifera): 108,28 μg 
/μέλισσα (OECD 213) 
Οξεία από επαφής 48ώρες-LD50 (Apis melifera): >100 μg 
/μέλισσα (OECD 213) 

 Τοξικότητα στους Γαιοσκώληκες: Οξεία τοξικότητα, 14ημέρες-NOEC (Eisenia foetida): >1000 mg/kg 
εδάφους (OECD 207) 

 Τοξικότητα στους 
μικροοργανισμούς 
εδάφους: 

Μη σημαντική επίδραση στην απελευθέρωση του άνθρακα ή τη 
μετατροπή του αζώτου μέχρι και ισοδύναμο με 12,5 kg 
δ.ο./εκτάριο ξηρού εδάφους). (OECD 216, 217) 

  

12.2.  Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

 Δεδομένα για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία S-abscisic acid. 

 Βιοαποικοδομησιμότητα: Είναι φυσική φυτορρυθμιστική ουσία των φυτών. Δημοσιεύσεις 
έχουν δείξει ότι διασπάται φυσικά στο περιβάλλον. 

 Αβιοτική αποικοδόμηση: Υδρόλυση (ΟΕCD) σε pH 5, 7, 9: σταθερό 

  

  12.3.  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

 Δεδομένα για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία S-abscisic acid 

 Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (US EPA OPPTS 830.7570):  
-μη ιονιζόμενη μορφή: log Pow= 1,8. 
-ιονιζόμενη μορφή: log Pow= 0,94. 
 
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF):  
Μη εφαρμόσιμο, δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση λόγω της χαμηλής τιμής log Pow (<3). 

 
12.4.  Κινητικότητα στο έδαφος: 

 Δεδομένα για την τεχνικά καθαρή δραστική ουσία S-abscisic acid 

 Τιμές απορρόφησης KFoc: 2,69-77,0, 1/n = 0,65-1,38. 
Τιμές εκρόφησης KFoc-des: 12,8-80,2, 1/n = 0,40-1,43 για 5 εδάφη. 
Ως εκ τούτου η ουσία έχει κινητικότητα στο περιβάλλον (OECD 106). 

 
12.5.  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT  και αΑαΒ 
  Δεν απαιτείται (δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας). 

  
12.6.  Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

  
12.7  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 Καμία άλλη γνωστή αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 

 
13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων: 
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 Προϊόν: Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον παρασκευαστή. 
Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

 Συσκευασία:                   Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και μαζί με τα κουτιά που 
θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας 

       

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  
Χερσαία/ Θαλάσσια/ αεροπορική μεταφορά (ταξινόμηση ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO) 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας 

 3082 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ν.Ο.S. (περιέχει: Sabscisic acid) 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

 Οδική μεταφορά ADR/RID κατηγορία: 9, ετικέτα 9 
Κωδικός IMO/IMDG κατηγορία: 9 
Αερομεταφορά ICAO-TI/IATA-DGR κατηγορία: 9 

14.4 Ομάδα συσκευασίας 

 ΙΙΙ 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 Θαλάσσιος ρυπαντής: ΝΑΙ 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
 EMS: F-A, S-F 

Δεν απαιτούνται άλλες ειδικές προφυλάξεις. 
14.7 Θαλλάσιες μεταφορές χύδην  σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ 

 Μη εφαρμόσιμο. 

 
15. Στοιχειά νομοθετικού χαρακτήρα 
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή 

το μείγμα: 

 
Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το συγκεκριμένο προϊόν. Εφαρμόζονται οι ισχύουσες ευρωπαϊκές 
και εθνικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον καθώς και τα 
οριζόμενα με την αριθ. 8255 άδεια διάθεσης και χρήσης του προϊόντος στην Ελλάδα όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
 Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μίγμα. 

 

16. Λοιπές πληροφορίες 
 Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρου 9 του 

κανονισμού 
(ΕΚ) Νο 1272/2008: 
Η προτεινόμενη ταξινόμηση βασίστηκε σε δοκιμές και στις ιδιότητες του προϊόντος και της δραστικής 
του ουσίας όπως καταγράφονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας Ref. ABA10SLCLP/EU/110gb, 
version 1.10/9-10-14, S-abscisic acid 10 SL της SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 
καθώς και στην αριθ. 8255 Ελληνική έγκριση κυκλοφορίας του ProTone SL όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

  
 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H που αναφέρονται στα κεφάλαια  2 και 3 
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 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

  
 Πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 

 Έκδοση 1η: 07/05/2015 
 

 Αναθεώρηση 2η: 07/08/2020 
 Σημεία αναθεώρησης:  

 
-Σημεία 1, 1.4, 2.1, 3, 5, 6, 7.2, 9.1, 10, 10.1, 10.6, 11, 11.1, 11.2, 12.2, 12.5, 12.6, 13.1, 14, 
14.1, 14.2, 14.7, 15 (Προσαρμογή των επικεφαλίδων στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/878)  
-Σημείο 1.3 αλλαγή της διεύθυνσης του υπευθύνου διάθεσης στην αγορά 

  
 

Συντάχθηκε από:  Το Τμήμα Εγκρίσεων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑE 
 

 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο είναι έγκυρες και σωστές σύμφωνα με τις 
παρούσες γνώσεις μας. 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. 
 

. 
 
 

 

 

 


