
Σελίδα: 1/9 

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), 

CLP1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ 
    Ημερομηνία εκτύπωσης: 12.08.2016   Αριθμός έκδοσης  4              Αναθεώρηση: 12.08.2016 
 

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Λίπασμα Nutriphos classic 16-20-0 (+13S) 
 

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

Χρήση του υλικού / της σύνθεσης  Λιπάσματα  

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις  Δεν υπάρχουν αντενδεικνυόμενες χρήσεις. 

 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  
Διανομέας: 

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Πεντέλης 34Α, Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο Αττικής, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 2510 317127  και +30 2130  037616, Fax: +30 210 9408198, e-mail: g.director@hellagrolip.com  

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 77 93 777 

 

 
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει  

Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει  

Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει  

Δηλώσεις κινδύνου εκπίπτει 

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  

ABT: Δεν χαρακτηρίζεται.  

αΑαΒ Δεν χαρακτηρίζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1 Μείγματα 
Περιγραφή: Δεν περιέχονται επικίνδυνα συστατικά. 

Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου: εκπίπτει  

SVHC 

Η ουσία δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας (SVHC). 

Δεν περιέχονται ουσίες που να περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας (SVHC). 

        Συμπληρωματικές υποδείξεις: 

Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16. 
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
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Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Λίπασμα Nutriphos classic 16-20-0 (+13S) 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. 

μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό. 

μετά από επαφή με το δέρμα: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα  

μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή 

ώρα. 

μετά από κατάποση: Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό. 

 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. 

Ψέκασμα νερού 

εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης 

Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: 

Μην χρησιμοποιήσετε άλλο χημικό κατασβεστικό υλικό όπως σκόνες, αφρό και CO2. 

 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Χρησιμοποιήστε νερό ώστε να δροσίσετε τα εκτεθειμένα στην πυρκαγιά εμπορευματοκιβώτια και τις υποδομές. 

Μην προσπαθήστε να καταπολεμήσετε την πυρκαγιά χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό:  

- Ανεξάρτητες αναπνευστικές συσκευές.  

Απομακρύνετε όλα τα άτομα από το περιστατικό.  

 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  
 

Δεν είναι απαραίτητο. 

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις / επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 

 

Αν η ποσότητα του προϊόντος που έχει μολύνει την περιοχή μπορεί να περισυλλεγεί καθαρή, χρησιμοποιείστε την 

για λίπασμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και ο καθαρισμός γίνει με άλλο τρόπο, αποστείλετε την περισυλλεγμένη 

ποσότητα σε ειδική εταιρεία επεξεργασίας λυμάτων. Φροντίστε να μην απορρίψετε τα υπολείμματα του καθαρισμού 

σε υδρορροές ή αγωγούς. Αν δεν μπορέσετε να το αποφύγετε ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές. 

 
(συνέχεια στη σελίδα 3) 
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(συνέχεια από τη σελίδα 2) 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: 
Κάθε ποσότητα λιπάσματος που έχει διασκορπιστεί θα πρέπει να συγκεντρωθεί, να καθαριστεί από τις προσμίξεις 

και να περισυλλεχθεί σε καθαρό και ανοικτό δοχείο με κατάλληλη σήμανση για την περαιτέρω ασφαλή του 

διαχείριση. Μην επιτρέψετε την ανάμιξη με πριονίδι και άλλες καύσιμες ή/και οργανικές ουσίες. 

 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.  

Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8. 

Πληροφορίες για την εναπόθεση βλέπε κεφάλαιο 13. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Δεν απαιτείται να λάβετε ιδιαίτερα μέτρα. Αποφύγετε την δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων σκόνης. 

Αποφύγετε μόλυνση του λιπάσματος με καύσιμα (πχ πετρέλαιο, γράσα κλπ) και ασύμβατα υλικά. Αποφύγετε 

άσκοπη έκθεση στον ατμοσφαιρικό αέρα ώστε να προλάβετε την προσρόφηση της υγρασίας. Όταν χειρίζεστε το 

προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας πχ. γάντια. 

Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και της έκρηξης: 
Δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων. 

 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Εναποθήκευση: 
Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες: 

Οι αποθηκευτικοί χώροι του λιπάσματος νιτρικής αμμωνίας πρέπει να είναι μακριά από πηγές θερμότητας ή/ και 

ανάφλεξης. Κρατείστε μακριά από τους χώρους αυτούς καύσιμα και ασύμβατα υλικά. Αν αποθηκευτεί σε 

αγροκτήματα θα πρέπει να μην βρίσκονται κοντά σανός, άχυρα, σιτηρά και καύσιμα. Οι αποθήκες θα πρέπει να 

έχουν επαρκές σύστημα εξαερισμού ή να έχουν την δυνατότητα για έντονο αερισμό σε περίπτωση φωτιάς. Οι 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών και ιδιαίτερα ανθεκτικές σε ζημιές από 

την διάβρωση. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε τέτοια σημεία που να μην υπάρχει επαφή με την 

νιτρική αμμωνία ή με τους σάκους. Θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση να πέσουν, ολόκληροι ή κομμάτια τους, πάνω στην νιτρική αμμωνία. Ο χώρος θα πρέπει να είναι 

καθαρός από πάσης φύσεως απορρίμματα. Οποιαδήποτε άλλα διασκορπισμένα υλικά υπάρχουν θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν σε ασφαλή χώρο. Η χρήση φλόγας και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται αυστηρώς. Εάν 

υπάρχει ανάγκη για θέρμανση σε χώρους που βρίσκεται και νιτρική αμμωνία, τότε το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει 

να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Μηχανήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης δεν θα πρέπει να αφήνονται 

ανεξέλεγκτα να λειτουργούν μέσα στην αποθήκη ή/και σε γειτονικούς χώρους. Θα πρέπει επίσης να είναι 

καλοδιατηρημένα και να μην παρουσιάζουν διαρροές λιπαντικών και καυσίμων. Κενοί χώροι (χωρίσματα, εσοχές, 

τρύπες, σωληνώσεις), όπου το προϊόν θα μπορούσε να εισχωρήσει και να εγκλεισθεί, θα πρέπει να αποφεύγονται. Σε 

περίπτωση που χυθεί νιτρική αμμωνία από σχισμένο σάκο, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέο άθικτο σάκο όσο από το 

προϊόν είναι σίγουρα καθαρό. Όλες οι είσοδοι του αποθηκευτικού χώρου θα πρέπει να σημαίνονται με πινακίδες των 

οποίων το φόντο και τα γράμματα θα πρέπει να έχουν αντίθετα χρώματα. Για την διαστασιολόγηση και την 

κατασκευή του αποθηκευτικού χώρου, για την διάταξη των σωρών της χύμα νιτρικής αμμωνίας ή/και των στοιβάδων 

της ενσακκισμένης, για τα συστήματα πυρασφάλειας και τα οποιαδήποτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κατασκευαστικής φύσεως, πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογοι Κώδικες και προδιαγραφές. Στις περιπτώσεις που 

το είδος του ενσακκισμένου προϊόντος και οι κλιματολογικές συνθήκες το απαιτούν (μεγάλες διακυμάνσεις της 

θερμοκρασίας), το λίπασμα πρέπει να αποθηκευτεί σε τέτοιες συνθήκες ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του 

λιπάσματος εξαιτίας των θερμικών μεταβολών. 

Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν απαιτείται. 

Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: Το προϊόν είναι υγροσκοπικό. 

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων: 

Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7. 

 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 
Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές που αφορούν τους τόπους εργασίας και που οφείλουν να 

επιτηρούνται: 

Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε 

να ελέγχονται. 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης  
Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:  

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: 

Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το χειρισμό χημικών προϊόντων. 

Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητο  

Προστασία για τα χέρια: 

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του 

παρασκευάσματος. 

Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το 

παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα. 

Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την 

υποβάθμιση.  

Υλικό γαντιών 

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά 

ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα 

παρασκεύασμα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του 

υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.  

Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών 

Ο ακριβής χρόνος διέλευσης δίνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να 

τηρείται πάντοτε. 

Προστασία για τα μάτια: Δεν είναι απαραίτητο. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9:  Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 Γενικές πληροφορίες 

 

 Όψη: 

 Μορφή:  

 Χρώμα:  

 Οσμή:  

 Όριο οσμής: 

 

Κόκκοι 

Άσπρο 

Καμία χαρακτηριστική οσμή 

Μη καθορισμένο 

Τιμή pH: Μη χρησιμοποιήσιμο 

Μεταβολή της ύλης. 

    Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: 

    Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: 

 

Δεν είναι προσδιορισμένο.  

210 °C 

Σημείο αναφλέξεως: Μη χρησιμοποιήσιμο 

Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε μορφή 

αερίου): 

 

 

Μη χρησιμοποιήσιμο 

Θερμοκρασία αναφλέξεως: 

    Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: 

 

Μη χρησιμοποιήσιμο 

 
(συνέχεια στη σελίδα 5) 
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(συνέχεια από τη σελίδα 4) 

 

Κίνδυνος αυταναφλέξεως:  Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. 

Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος. 

Όρια κινδύνου εκρήξεως:  

κατώτερα: 

ανώτερα: 

 

Δεν υφίσταται. 

Δεν υφίσταται. 

Πίεση ατμού: Μη χρησιμοποιήσιμο 

Πυκνότητα: 

Σχετική πυκνότητα 

Πυκνότητα ατμών 

Ταχύτητα ατμοποίησης 

Δεν είναι προσδιορισμένο  

Μη καθορισμένο.  

Μη χρησιμοποιήσιμο  

Μη χρησιμοποιήσιμο 

Διαλυτότητα σε / αναμίξιμο με νερό: Διαλυτό 

Συντελεστής διανομής (η-Octanol/Η2Ο) Μη καθορισμένο. 

Ιξώδης ιδιότητα:  

        δυναμική:  

        κινηματική: 

 

Μη χρησιμοποιήσιμο  

Μη χρησιμοποιήσιμο 

Περιεκτικότητα σε διαλυτικό: 

οργανικές διαλυτικές ουσίες: 

 

0,0 % 

Ποσοστά σε στερεό σώμα:  100,0 % 

. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες 

 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

10.1 Δραστικότητα 
Κανένα στοιχείο διαθέσιμο σχετικά με τη δραστικότητα του προϊόντος ή των συστατικών του. 

 

10.2 Χημική σταθερότητα 
Πολύ σταθερό προϊόν σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης. 

Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται: 

Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά. 

 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  
Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση. 

 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
Θέρμανση άνω των 170

ο
C ( τήκεται και με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας διασπάται σε αέρια) 

Ανάμιξη με ασύμβατα υλικά όπως στην επόμενη παράγραφο. 

Άσκοπη έκθεση στην ατμόσφαιρα. 

Τοποθέτηση κοντά σε πηγές θερμότητας ή φλόγας. 

Εργασίες συγκόλλησης ή άλλες θερμές εργασίες σε εξοπλισμό που περιείχε νιτρική αμμωνία, χωρίς 

προηγουμένως να έχει ξεπλυθεί και απομακρυνθεί κάθε ίχνος του λιπάσματος. 

 
(συνέχεια στη σελίδα 6) 
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10.5 Μη συμβατά υλικά: 
Καύσιμα υλικά, αναγωγικά υλικά, οξέα, αλκάλια, θείο, χλωριούχες ενώσεις, χλώριο, χρωμιούχες ενώσεις, 

νιτρίδια, άλατα του μαγγανίου, μεταλλικές σκόνες και ουσίες που περιέχουν μέταλλα όπως χαλκός, νικέλιο, 

κοβάλτιο, ψευδάργυρος, μόλυβδος, τιτάνιο και τα κράματα τους αλλά και άλλα οργανικά υλικά όπως κομμάτια 

σάκων, χαρτιά, ξύλα, ίχνη υδρογονανθράκων, λιπαντικά κλπ. 

 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
Όταν θερμαίνεται έντονα, λειώνει και διασπάται απελευθερώνοντας τοξικά αέρια. Θέρμανση του λιπάσματος σε 

συνθήκες έντονου εγκλεισμού (πχ σε σωληνώσεις και υδρορροές) μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες αντιδράσεις 

διάσπασης και ισχυρή έκρηξη, ιδιαιτέρα αν αυτές οι συνθήκες συνοδεύονται από ανάμιξη του λιπάσματος με τα 

υλικά που πρέπει να αποφεύγονται. Σε επαφή με αλκαλικά υλικά όπως η άσβεστος παράγεται αέρια αμμωνία. 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Κίνδυνος άμεσης τοξικότητας: 

Αρχική ερεθιστική ενέργεια: 

στο δέρμα: Δεν προκαλεί ερεθισμό. 

στο μάτι: Δεν προκαλεί ερεθισμό. 

Ευαισθητοποίηση: Δεν είναι γνωστή καμία ευαισθητοποίηση. 

Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις: 

Το προϊόν σύμφωνα με τον Υπολογισμό των Γενικών Γραμμών Κατάταξης για παρασκευάσματα της ΕΚ, όπως στη 

τελευταία ισχύουσα έκδοση, δεν επιβάλλεται να καθοριστεί. 

Με κατάλληλο χειρισμό και σκοπιμότητα χρήσεως το προϊόν από δική μας πείρα και από τις πληροφορίες που 

έχουμε δεν προξενεί καμία βλάβη στην υγεία. 

Τοξικοκινητική, μεταβολισμός και κατανομή  Δεν ταξινομείται. 

Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα)  Δεν ταξινομείται. 

Ευαισθητοποίηση  Δεν είναι ευαισθητοποιητική. 

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης  Δεν ταξινομείται. 

Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή) 

Δεν είναι καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 
Υδατική τοξικότητα: Χαμηλή τοξικότητα για την υδρόβια ζωή. TLM 96 μεταξύ 10 - 100 ppm. 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
Το νιτρικό ιόν, το επικρατέστερο στην διατροφή των φυτών, ακολουθεί τον φυσικό κύκλο της νιτροποίησης / 

απονιτροποίησης για την δημιουργία αζώτου. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης  
Μη εφαρμόσιμο για ανόργανες ουσίες.  

Καμία δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
Πολύ διαλυτή στο νερό. Το νιτρικό ΝΟ3- ιόν παραμένει σε ελεύθερη μορφή. Το αμμωνιακό ΝΗ4+ ιόν απορροφάται 

από το έδαφος 

Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις: 

Γενικές οδηγίες: 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο 

Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο 

ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες. 

 
(συνέχεια στη σελίδα 7) 
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12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
ΑΒΤ: Δεν ταξινομείται. 

αΑαΒ: Δεν ταξινομείται. 
 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Σύσταση: Μικρότερες ποσότητες μπορούν να αποτεθούν μέσα στα κοινά απορρίμματα 

Ακάθαρτες συσκευασίες: 

Σύσταση: 

Ανάλογα με τον βαθμό και το είδος του καθαρισμού των περιοχών που έχει μολύνει η νιτρική αμμωνία, 

χρησιμοποιείστε την περισυλλεγμένη ποσότητα για λίπασμα ή αποστείλετε την σε ειδική εταιρεία επεξεργασίας 

αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Συνιστάται ως μέσον καθαρίσματος: Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε ένα μέσον καθαρισμού. 
  

 

ΤΜΗΜΑ 14:  Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

 Μη χρησιμοποιήσιμο 

 Εκπίπτει 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

 Μη χρησιμοποιήσιμο 

 Εκπίπτει 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Τάξη 

 Μη χρησιμοποιήσιμο 

  

Εκπίπτει 

14.4 Ομάδα συσκευασίας 

ADR, IMDG, IATA 

 Μη χρησιμοποιήσιμο 

 Εκπίπτει 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 

Περιβαλλοντικά Επικίνδυνο: 

 

Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιμοποιήσιμο 

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα 

II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα 

IBC 

  

 

Μη χρησιμοποιήσιμο 

  

UN "Model Regulation":  - 
 

 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

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

ή το μείγμα 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 2003/2003 σχετικά με τα λιπάσματα 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 885/2004 του συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 2076/2004 της επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των 

παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 162/2007 της επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την 

προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο. 
(συνέχεια στη σελίδα 8) 
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- Καν.(ΕΚ) αριθ. 1107/2008 της επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την 

προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 219/2009 της επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την 

προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΚ) αριθ. 1020/2009 της επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την 

προσαρμογή των παραρτημάτων I, III, IV και V στην τεχνική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΕ) αριθ. 137/16-02-2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και 

IV στην τεχνική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΕ) αριθ. 223/2012 της επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την 

προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και IV στην τεχνολογική πρόοδο. 

- Καν.(ΕΕ) αριθ. 463/2013/17-05-13 για την τροποποίηση του καν. (ΕΚ) αριθμ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ 

και ΙV στην τεχνολογική πρόοδο. 

- Κανονισμός REACH 1907/2006/EK 

- Κανονισμός 453/2010/ΕΚ 

- Κανονισμός CLP 1272/2008/EK 

 

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 

Στοιχεία ετικέτας GHS 

Στοιχεία επισήμανσης στο Τμήμα 2.2 
 

Seveso III - ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων 

με επικίνδυνες ουσίες  

Μη εφαρμόσιμο 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

- ΥΑ 291180/11034/2002 (ΦΕΚ 1274/Β'/2002) - Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων. 

- ΥΑ 257921/2004 ΦΕΚ955/Β/2004 - Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 291180/11034/19.9.2002 ΥΑ. 
 

Εθνικές διατάξεις 

  Άλλες διατάξεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις 

   Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57 

  Δεν περιέχονται. 
 

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:  
Οι αξιολογήσεις Χημικής Ασφάλειας των συστατικών του μίγματος έχουν διεξαχθεί. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεων μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις 

ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες. 

Δελτίο στοιχείων, εκδίδον τμήμα: 

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Πεντέλης 34Α, Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο Αττικής, Ελλάδα 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε: 

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Πεντέλης 34Α, Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο Αττικής, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 2510 317127  και +30 2130 037616, Fax: +30 210 9408198, e-mail: g.director@hellagrolip.com  
 

  

(συνέχεια στη σελίδα 9) 
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Συντμήσεις και αρκτικόλεξα: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal Dose, 50 percent 
Ox. Sol. 2: Oxidizing Solids, Hazard Category 2 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage / eye irritation, Hazard Category 2 
 

 

Πηγές 

Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 50th Anniversary Edition / 1984. 

Legislation DANGEROUS SUBSTANCES. Classification and Labelling in the E.C. 

NFPA 490 “Storage of Ammonium Nitrate” 

Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, Volume II. 

Τhe Fertilizer Society “SAFETY OF AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS”, Proceedings No 384, 1996. 

IFA, Technical Committee in Prague, Oct 1995, “FERTILIZER AMMONIUM NITRATE, USE, MISUSE 

AND REGULATIONS” 

NFPA, “Fire Protection Handbook”, Fifteenth Edition 

IMO / IMDG CODE 

EFMA’s GUIDANCE FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS FOR FERTILIZER 

MATERIALS, 1996. 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προμηθευτών. 

Εκθέσεις Χημικής Ασφάλειας πρώτων υλών. 
 
  

 

 

 

 

 


