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ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης    

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  
Ταυτοποίηση της ουσίας:  
 
Άλλες εμπορικές ονομασίες: 

 

 COPPER SULPHATE, PENTAHYDRATED (ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, ΠΕΝΤΕΝΥΔΡΟΣ) 
 
CUPROSULF N500; CUPROSULF N1000; CUPROSULF BIG CRYSTALS; 

Αριθμός CAS: 7758-99-8 
Αριθμός EC: 231-847-6 
Αριθμός καταχώρισης στο REACH: 
UFI: 

01-2119520566-40-0009 
74H6-7A2A-AA06-5YJJ 
 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις   
      Λίπασμα, βιομηχανική χρήση. 
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  
Ταυτοποίηση της εταιρίας/επιχείρησης: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A. 
Διεύθυνση: Av. Rafael Casanova, 81 

08100 – Mollet del Vallés ( Barcelona) - Spain 
Τηλέφωνο: (34)  935.796.677 
Fax: (34)  935.791.722 
E-mail: fsegur@iqvagro.com 

 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας  
        ανάγκης   

210 7793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων – 24 ώρες)   

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας   

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος  
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1272/2008 
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4: H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Oφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1:  H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1: H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με  
                                                                                                                              μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης  
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 1272/2008 
 

   
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

mailto:fsegur@iqvagro.com
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H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 
Δηλώσεις προφύλαξης 

P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 
 τα μάτια/πρόσωπο. 

P301+P312  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή  
  ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

P305+P351+P338+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό  

   για αρκετά λεπτά. Εάν  υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,  

   εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ  

   ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με 

 την εθνική νομοθεσία 

  

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι  
Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά  

3.1. Ουσία : 

Χημική 
ονομασία 

Συγκέντρωση 
(%) 

Αριθμός 
EΚ 

Αριθμός 
CAS  

Αριθμός  
REACH 

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (EΚ) 

1272/2008 

Δήλωση(-εις) 
επικινδυνότητ

ας* 

Copper sulphate, 
pentahydrated 

(θειϊκός χαλκός, 
πεντένυδρος) 

≥80% 231-847-6 7758-99-8 

 
 
 

01-2119520566-40-
0009 

Οξεία τοξικότητα, κατ. 4 
(oral: ATE = 481 mg/kgbw) 

Oφθαλμική βλάβη 
Κατηγορία 1  

Οξεία τοξικότητα στο 
υδάτινο περιβάλλον, κατ. 1 

Χρόνια τοξικότητα στο 
υδάτινο περιβάλλον, κατ. 1 

 

H302 
H318 

H400; M=10 
H410; M=1’ 

 
 

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας (H) αναφέρεται στο Τμήμα 16. 
 
3.2. Μείγματα: Δεν ισχύει. 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών  

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή από το χώρο έκθεσης στον καθαρό αέρα. Κρατήστε 
τον ασθενή σε ανάπαυση σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) Αρ 2020/878 για τροποποίηση  

του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) Αρ 1907/2006 (REACH) 

Σελίδα: 3 / 9 

Έκδοση: 4.0 

Ημ. ανασκόπισης: 02-11-2022 

Αντικαθιστά την έκδοση: 3.0 
(22-05-2017) 

COPPER SULPHATE, PENTAHYDRATED (ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, ΠΕΝΤΕΝΥΔΡΟΣ) 

 

σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε το 
μολυσμένο ρουχισμό πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Ζητείστε ιατρική 
συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει ή αν υπάρχει βλάβη των ιστών. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Κρατείστε τον ασθενή σε ηρεμία. Μην προκαλείτε εμετό. 
 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες  

Σημαντικότερα συμπτώματα και 
επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες : 

Ερεθισμός των ματιών, μεταλλική γεύση, αίσθημα καύσου στο επιγάστριο, 
ναυτία, διάρροια, αιματουρία/αιμοσφαιρινουρία, ίκτερος, ολιγουρία, υπόταση. 
 

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης 
ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας : 

Σε περίπτωση κατάποσης: κάνετε πλύση στομάχου. Υδροηλεκτρολυτικός 
έλεγχος. Εάν θεωρηθεί αναγκαίο, χορηγείστε BAL, EDTA ή PENICILAMINE 
(πενικιλλαμίνη). Συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  

5.1. Πυροσβεστικά μέσα  

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χημική σκόνη ή κατάλληλος αφρός. 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ψεκασμός με νερό.  
Για λόγους ασφάλειας μη χρησιμοποιείτε πλήρη εκτίναξη νερού. 
 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα  

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την 
ουσία: 
 

Εκπομπή τοξικών αναθυμιάσεων σε συνθήκες πυρκαγιάς. 
 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  

Προστατευτικό ςεξοπλισμός και δράσεις: Υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές πιέσεις μέσα σε 
κλειστούς περιέκτες. Αποφύγετε την εισπνοή των ατμών. Χρησιμοποιείτε 
κατάλληλη αναπνευστική προστασία. Μην επιτρέπετε διαρροή από 
πυροσβεστικά μέσα να εισέλθει σε αποχετεύσεις και διόδους νερού. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. 
Χησιμοποιείτε κατάλληλο αναπνευστήρα. 

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες: 
 

Απομακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης και αερίστε την περιοχή. 
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Κρατείστε τις διαρροές μακριά από δημόσιους υπονόμους και ανοικτές 
υδάτινες μάζες. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
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Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και 
καθαρισμό: 

Περιορίστε και απορροφήστε τη διαρροή με αδρανή ανόργανα μη εύφλεκτα 
υλικά, όπως άμμος ή χώμα και απομακρύνετέ τη σε περιέκτη αποβλήτων 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια για 
απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων. Αποφύγετε φλόγες ή πηγές ανάφλεξης 
(π.χ. ενδεικτικές λυχνίες για το θερμοσίφωνα φυσικού αερίου). Αερίστε την 
περιοχή και πλύνετε το μολυσμένο σημείο μετά το πέρας της συγκέντρωσης της 
διαρροής. Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 

6.4. παραπομπή σε άλλα τμήματα  

Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για σφαλή χειρισμό  

Συστάσεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και το ρουχισμό. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια και ενδυμασία και γυαλιά ασφαλείας. 

Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της 
εργασίας: 

Μη χειρίζεσθε το υλικό κοντά σε τρόφιμα ή πόσιμο νερό. Μην καπνίζετε. 
Τηρείτε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. 

Άλλες πληροφορίες: Διατηρείται μόνο μέσα στον αρχικό περιέκτη. 
 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων  

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ασυμβίβαστων: 

Φυλάξτε το υλικό μακριά από πηγές ανάφλεξης (π.χ. θερμές επιφάνειες, 
σπίθες, φλόγες και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις). 
Αποθηκεύστε σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες, σε δροσερό, ξηρό, καλά 
αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. 
Φυλάξτε το μακριά από μη συμβατά υλικά (βλέπε τμήμα 10). 
Εμποδίστε την πρόσβαση στο υλικό από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Μην αποθηκεύετε το υλικό κοντά σε τρόφιμα ή πόσιμο νερό. 
Μην ανοίγετε τους περιέκτες υπό πίεση. 
Φυλάξτε το σε περιέκτες από γυαλί, κατάλληλο πλαστικό ή αλουμίνιο. 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε χώρους εργασίας. 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία  

8.1. Παράμετροι ελέγχου   

Παράμετροι ελέγχου: 
 

Δεν απαιτείται δήλωση των ουσιών. 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης  

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως 
ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός : 

 

Προστασία ματιών/προσώπου: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γυαλιά χημικής ασφάλειας. Πλύνετε τα μολυσμένα 
γυαλιά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Προστασία του δέρματος: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών ανθεκτικών σε 
χημικά. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία. 

Προστασία των χεριών: Συνιστάται η χρήση συμβατών γαντιών ανθεκτικών σε χημικά. Ξεπλύνετε και 
αφαιρέστε αμέσως τα γάντια μετά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) Αρ 2020/878 για τροποποίηση  

του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) Αρ 1907/2006 (REACH) 

Σελίδα: 5 / 9 

Έκδοση: 4.0 

Ημ. ανασκόπισης: 02-11-2022 

Αντικαθιστά την έκδοση: 3.0 
(22-05-2017) 

COPPER SULPHATE, PENTAHYDRATED (ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, ΠΕΝΤΕΝΥΔΡΟΣ) 

 

νερό. Πλύνετε τα μολυσμένα γάντια πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Άλλα: Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή επαφής του υλικού με τα μάτια ή 
το δέρμα.  

Θερμικοί κίνδυνοι : Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες  

Όψη : Μπλε κρυσταλλικό στερεό 

Οσμή: Άοσμο 

Τιμή pH : 3,5-4,5 (διάλυμα 10%, 20 ºC) 

Σημείο τήξεως/Σημείο πήξεως : Αποσυντίθεται χωρίς τήξη στους 110 ºC 

Σημείο ζέσης : Αποσυντίθεται χωρίς τήξη στους 110 ºC 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται σε ανόργανο στερεό 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται σε ανόργανο στερεό 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν είναι αναφλέξιμο 

Πίεση ατμών στους 20 ºC : Δεν εφαρμόζεται σε ανόργανο στερεό σε σχετικές θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος 

Πυκνότητα ατμών : Δεν εφαρμόζεται σε ανόργανο στερεό σε σχετικές θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος 

Σχετική πυκνότητα : 2,286 g/cm
3
 

Διαλυτότητα(-ες) : 22 g / 100 g H2O στους 25 ºC 

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) : Μη εφαρμόσιμο 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης : 

Δεν αυτοαναφλέγεται 
>110 ºC 

Ιξώδες : Μη εφαρμόσιμο 

9.2. Άλλες πληροφορίες  

Άλλες πληροφορίες : Μη εκρηκτικό, μη οξειδωτικό 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα  

10.1. Δραστικότητα  

Δραστικότητα : Δεν έχει δραστικότητα 

10.2. Χημική σταθερότητα  

Χημική σταθερότητα : Το προϊόν είναι σταθερό όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες. Σε 
παρουσία υγρασίας δείχνει τάση συσσωμάτωσης. Χάνει μόρια νερού αργά όταν 
η θερμοκρασία υπερβαίνει τους  30 °C. Ολική απώλεια νερού στους 250 ºC. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν  

Συνθήκες προς αποφυγήν: Υπερβολική θερμότητα, φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης. 

10.5. Μη συμβατά υλικά  

Μη συμβατά υλικά: Αλκαλικά προϊόντα, επαφή με μέταλλα. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντ ααποσύνθεσης  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κατά τη καύση μπορεί να σχηματιστούν μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια 
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του αζώτου. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες  

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις  

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές 
επιπτώσεις : 

Οξεία τοξικότητα από το στόμα: LD50 (αρουραίος)= 482 mg/kg b.w. (Test 
Guideline OECD 401). Ταξινόμηση: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Οξεία δερματική τοξικότητα: LD50 >2000 mg/kg (αρουραίος) (Test Guideline 
OECD 402). Δεν ταξινομείται.  

Οξεία αναπνευστική τοξικότητα: οι διαθέσιμες πληροφορίες για την 
κοκκομετρία δείχνουν την απουσία έκθεσης από αναπνοής. 

Ερεθισμός: Δέρμα: προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
                     Οφθαλμοί: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δυνατότητα ενδοκρινικών διαταραχών: 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Δεν είναι ευαισθητοποιητής (ινδικό χοιρίδιο) 
(Test Guideline OECD 406) 

Γονοτοξικότητα: Δεν είναι γονοτοξικό. (In vitro, bacteria, Test Guideline OECD 
471) (In vivo, Test Guideline CE method B.12) 

Καρκινογένεση: Οι ενώσεις χαλκού δεν δείχνουν δυνατότητα καρκινογένεσης.  
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: NOAEL (αρουραίος) > 1500 ppm  (Test 

Guideline OECD 416). Δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή. 
Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και STOT-RE:  
Βλάβες προστομάχου: 

NOAEL (αρουραίος): 16.7 mg Cu/ kg b.w. / ημέρα 
NOAEL (αρσενικός μυς): 97 mg Cu/ kg b.w. / ημέρα 
NOAEL (θηλυκός μυς): 126 mg Cu/ kg b.w. / ημέρα 

Ήπαρ και νεφρά 
Από στόματος και διασυστηματικό DNEL =0.041 mg Cu/kg b.w./ ημέρα 

(Συντελεστής ασφάλειας 100, απορρόφηση από στόματος 25%). Δεν 
ταξινομείται. 

 
Δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης. 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες  

12.1. Τοξικότητα  

Οξεία υδάτινη τοξικότητα: 
Χρόνια τοξικότητα γλυκού νερού: 
Χρόνια τοξικότητα θαλάσσιου νερού: 
Χρόνια τοξικότητα ιζημάτων γλυκού νερού: 
Χρόνια χερσαία τοξικότητα: 
Τοξικότητα για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (STP)  
Μικρο-οργανισμοί: 

Daphnia magna (pH 5,5 – 6,5)   L(E)C50: 25,0 µg Cu/L 
PNEC των 7,8 µg διαλυμένου Cu/L, παράγοντας αξιολόγησης 1, τοπικοί κίνδυνοι 
PNEC των 5,2 µg διαλυμένου Cu/L, παράγοντας αξιολόγησης 1, τοπικοί κίνδυνοι 
PNEC των 87 µg διαλυμένου Cu/L, παράγοντας αξιολόγησης 1, τοπικοί κίνδυνοι 
PNEC των 65,5 µg διαλυμένου Cu/L, ξηρό βάρος, παράγοντας αξιολόγησης 1 
PNEC: 0,23 mg Cu/L, παράγοντας αξιολόγησης 1 
 

12.2. Εμμονή και αποικοδόμηση  

Εμμονή και αποικοδόμηση : Τα ιόντα χαλκού που προέρχονται από τον πεντένυδρο θειϊκό χαλκό δεν 
μπορούν να υποβαθμιστούν. Αποδείχθηκε «ταχεία» απομάκρυνση, 
καθοριζόμενη ως 70% απομάκρυνση εντός 28 ημερών. Τα ιόντα χαλκού 
συνδέονται ισχυρά στο έδαφος σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα  Cu-S. 
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Επανακινητοποίηση των ιόντων χαλκού στη στήλη ύδατος δεν αναμένεται 
συνεπώς.     

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης  

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης : Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό ρυθμιζόμενος από ομοιοστατικούς 
μηχανισμούς και δεν βιοσυσσωρεύεται. Βιο-διαθέσιμα ιόντα χαλκού 
απομακρύνοται γρήγορα από τη στήλη ύδατος.   

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος  

Κινητικότητα στο έδαφος : Τα ιόντα χαλκού συνδέονται ισχυρά στα ιζήματα σχηματίζοντας σταθερά 
σύμπλοκα Cu-S. Ο μέσος συντελεστής κατανομής νερού-εδάφους (Kp) είναι 
2120 L/kg. 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑBT και αΑαB  

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και 
αΑαΒ : 

Τα κριτήρια ΑBT και αΑαΒ δεν εφαρμόζονται στις ανόργανες ουσίες, όπως ο 
χαλκός και οι ανόργανες ενώσεις του.  Ο χαλκός (ως πεντένυδρος θειϊκός 
χαλκός) δεν είναι ΑBT ή αΑαB.  

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις  

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: 
 
12.7. Πρόσθετες πληροφορίες 
Δυνατότητα ενδοκρινικών διαταραχών: 

Ο πεντένυδρος θειϊκός χαλκός δε συμβάλλει στην καταστροφή του όζοντος, στο 
σχηματισμό του όζοντος, στην υπερθέρμανση του πλανήτη ή στην οξίνηση. 
 
Δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης. 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων 

Διαχείριση των αποβλήτων της 
συσκευασίας : 

Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων 
αποβλήτων. Οι περιέκτες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα 
 

Κατάλληλες μέθοδοι της διαχείρισης των 
αποβλήτων της ουσίας ή του μίγματος : 
 

Απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
επικίνδυνων αποβλήτων.  

Εκκένωση λυμάτων : 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).  

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  

14.1. Χερσαία μεταφορά (ADR/RID)  
Αριθμός ΟΗΕ (UN): UN3077  
Οικεία ονομασία αποστολής: ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, Θειϊκός χαλκός 

Τάξη: 9  
Ταξινόμηση ADR/RID: M7 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτα: 9 
Ειδικές διατάξεις: 274,335,601 
Περιορισμένες ποσότητες: 5 kg 
Οδηγίες συσκευασίας: P002,IBC08,LP02,R001 
Ειδικές διατάξεις για τη συσκευασία: VV1 
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Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου: 90 
Κωδικός Kemler: 000 
 
14.2. Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)   
Θαλάσσιος ρύπος: Ναι 
Αριθμός ΟΗΕ (UN): UN3077 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Οικεία ονομασία αποστολής: ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, Θειϊκός χαλκός 
Τάξη: 9 
Ετικέτα: 9 
Οδηγός EmS:        F-A, S-F 
 
14.3. Αεροπορική μεταφορά (IATA)  
Αριθμός ΟΗΕ (UN): UN3077 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Οικεία ονομασία αποστολής: ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΕΡΕΟ, Θειϊκός χαλκός  
Τάξη: 9 
Ετικέτα: 9 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία  

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος για την ουσία ή το μίγμα  

Άλλοι κανονισμοί ΕΕ : 
 
 
 
 

Αξιολόγηση κινδύνου χημικής ασφάλειας: 

Ενημερώθηκε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/878 για 

την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH. Ο θειικός χαλκός ως 
ουσία έχει εγκριθεί ως λίπασμα UE σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/1009. 
 
 
Το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας είναι τα σενάρια έκθεσης. 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες  

 
Αιτία για την αναθεώρηση:    
 
 
Αλλαγές στην προηγούμενη έκδοση:  
 

 
Ενημερώθηκε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/878 
για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH. 
 

τμημα 1; 3; 11; 12; 15. 

 

Δηλώσεις H από το τμήμα 3 
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4:      H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Oφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1      H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Επικινδυνότητα στο υδάτινο περιβάλλον, οξεία, κατηγορία 1:    H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Επικινδυνότητα στο υδάτινο περιβάλλον, χρόνια, κατηγορία 1:  H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με  
                                                                                                                               μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Ακρωνύμια: 
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (Derived no effect level) 
PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (Predicted non effect concentration) 
LC50: Θανατηφόρος συγκέντρωση 50% (50% of lethal concentration) 
LD50: Θανατηφόρος δόση 50% (50% of the letal dosis) 
LD: Θανατηφόρος δόση (Lethal Dose) 
LC: Θανατηφόρος συγκέντρωση (Lethal Concentration) 
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OECD: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 
NOAEL: Επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων (No-observed-adverse-effect level) 
ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (European Agreement concerning  
          the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IATA: Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association) 
IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (International Maritime Dangerous Goods Code) 
ΑΒΤ (PBT): Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) 
αΑαΒ (vPvB): άκρως Ανθεκτική άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (very Persistent very Bioaccumulative)  
ΟΗΕ (UN): Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (United Nations) 
w/w: βάρος / βάρος (weight / weight) 
b.w.: σωματικό βάρος (Body weight) 
EC: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) 
 
  
Οι πληροφορίες σε αυτό το ΔΔΑ βασίζονται στις διαθέσιμες δημοσιευμένες πηγές και θεωρούνται ακριβείς. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και 
η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση αυτού του ΔΔΑ. Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει την καταλληλότητα των εν λόγω 
πληροφοριών στην εφαρμογή του. Οι προδιαγραφές αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας περιγράφουν τις απαιτήσεις ασφάλειας του προϊόντος μας και 
δεν αποτελούν εγγύηση των χαρακτηριστικών. Αυτές βασίζονται στην παρούσα κατάσταση. 

 


