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Σελίδα 1 aπό 55 

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Σήμα κατατεθέν 

 

: AN 33,5 N, AN 34,0 N, AN 34,4 N 

 
CAS-Αριθ. 
 

: 6484-52-2 
 

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

Χρήση της Ουσίας/του 

Μείγματος 
 

: Λιπάσματα 

 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  

 : Borealis L.A.T Ελλάς  
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε, 166 Α Λεωφ. Κηφισίας & Σοφοκλέους 2, 
15126 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα   

Τηλέφωνο: +30 210 7279148 
 
 

Προμηθευτής : Borealis L.A.T GmbH  St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 
Αυστρία, Τηλέφωνο: +43 732 6915-0 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : sds@borealisgroup.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

+44 (0) 1235 239 670 (24h) 
+30 210 779 3777 Κέντρο δηλητηριάσεων 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Οξειδωτικά στερεά, Κατηγορία 3  H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; 
οξειδωτικό. 
 

Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2  H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
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Εικονογράμματα κινδύνου 

 

: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Προειδοποιητική λέξη 
 

: Προσοχή 
 

Δηλώσεις επικινδυνότητας 
 

: H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; 
οξειδωτικό. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 
Δηλώσεις προφυλάξεων 
 

: Πρόληψη:  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

P220 Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από 

καύσιμα υλικά. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 

προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 

χειρισμό. 

Επέμβαση:  
P305 + P351 + P338 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. 

P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε 
νερό για να κατασβήσετε. 

 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα : 

Νιτρικό αμμώνιο 
 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 

ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα.  
 

 
 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 

0,1% ή υψηλότερα.  
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ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

Νιτρικό αμμώνιο: τύπος χαρακτηρισμού λιπάσματος Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με το 
πρότυπο NF U 42-001-1 και τον κανονισμό (EΚ) 2003/2003.  

3.2 Μείγματα 

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά  

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμός 
καταχώρησης 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση 
(% w/w) 

Νιτρικό αμμώνιο 6484-52-2 

229-347-8 
 
01-2119490981-27 

 

Ox. Sol. 3; H272 

Eye Irrit. 2; H319 
 

>= 94 

 
Παρατηρήσεις :  Συνολικά καύσιμα υλικά σε μορφή άνθρακα: έως 0,2%. 

Χλωριούχα: έως 0,02%. Χαλκός: έως 10 ppm. 

 
   Αριθμός καταχώρισης REACH: 

www.borealisgroup.com , Company - REACH - Registered 

substances 
 

   Τα μείγματα με περιεκτικότητα σε νιτρική αμμωνία κάτω του 

80% δεν ταξινομούνται ως ερεθιστικά για τα μάτια (παρεμφερή 
μείγματα προκύπτουν και από τις έρευνες 405 και 437 του 
ΟΟΣΑ) 

 

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.  

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Σε περίπτωση εισπνοής 
 

:  Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή 
αναπνοή. 

Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσκολιών, χορηγείστε 
οξυγόνο. 
Συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 

Καμμία τεχνητή αναπνοή από στόμα. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 

δέρμα 

:  Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. 

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. 
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 Αν εμφανισθεί επίμονος ερεθισμός καλέστε γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

 

:  Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 5 λεπτά, 
ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα. 

Απομακρύνετε, αν είναι δυνατό, τους φακούς επαφής. 
Σε περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε 
αμέσως σε ιατρική εξέταση. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης 
 

:  Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. 

Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα : Επαφή ματιών: 
Ερεθισμός 

 
   Εισπνοή της σκόνης  μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα 

συμπτώματα: 

Αναπνευστικός ερεθισμός 
Βήχας 
 

   Η εισπνοή των αερίων αποσύνθεσης ενδέχεται να προκαλέσει 
τα ακόλουθα συμπτώματα: 
Κίνδυνος να εμφανιστεί αργότερα πνευμονικό οίδημα. 

 
   Διαταραχές του γαστροεντερικού 

Η απορρόφηση αυτού του προΐόντος από το σώμα μπορεί να 

οδηγήση στον μεθαιμοσφαιρίνης, η οποία σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις προκαλεί κυάνωση. 
 

Κίνδυνοι : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  

Μεταχείριση 

 

: Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο ιδιαίτερο αντίδοτο. 
 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

 

:  Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως 
 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

 

:  Αφρός 
Άμμος 

Ξηρά σκόνη 
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Αλογονοϋδρογονάνθρακες 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να σχηματισθούν επικίνδυνα 
προϊόντα διάσπασης. 
Αναπτύσσονται τοξικοί ατμοί. 

 
 
 

  Oξείδια αζώτου (NOx) 
Αμμωνία 

 
 
 

  Ενδεχόμενος κίνδυνος έκρηξης όταν θερμαίνεται σε πολύ 
περιορισμένο χώρο (π.χ. σε σωλήνες και φρεάτια), ιδίως εάν 

έχει μολυνθεί με ασύμβατο υλικό 
Βλέπε τμήμα 10. 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 

πυροσβέστες 
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική 
συσκευή. Πλήρης ενδυμασία προστασίας από τα χημικά   

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

 

:  Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
Να έρθετε σε επαφή με τις υπεύθυνες τοπικές αρχές. 
 

 
 

  Αποφύγετε την εισπνοή των αερίων αποσύνθεσης. 
Να διασφαλίζεται ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά.  
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. 
Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.  
Σκουπίστε προς αποφυγή κινδύνου ολίσθησης. 

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. 

Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.  
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Απορροφήστε το μηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση.  
Μην αναμιγνύετε με ροκανίδι, καυστικά ή οργανικά υλικά. 
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Διατηρείτε το δοχείο ανοικτό. 

Μετά τον καθαρισμό απομακρύνετε τα ίχνη με νερό. 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση βλέπε παράγραφο 13.  

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

 

: Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. 
Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. 

Διατηρήστε το μακριά από μη συμβατά υλικά. 
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό εξοπλισμό. 

 
Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 

έκρηξης 
 

:  Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης.  
Μακριά από καύσιμα υλικά.  

 

Μέτρα υγιεινής 

 

:  Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Τακτικός 
καθαρισμός των εργαλείων, του χώρου εργασίας και της 
ενδυμασίας. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως 

μετά τον χειρισμό του προΐόντος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην 
τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.  
 

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

 

:  Διατηρείται δροσερό και ξηρό σε καλά εξαεριζόμενο χώρο.  Να 
φυλάσσεται σε χώρο, η είσοδος στον οποίο επιτρέπεται μόνο 

σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Περιορίστε το μέγεθος των 
στοιβών (σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς) και 
διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 1 m περιμετρικά των 

προϊόντων σε στοίβες ή σάκους. Πρέπει να καθιερώνεται 
τακτικός καθαρισμός του χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η μη 
συσσώρευση σκόνης στις επιφάνειες.  

 
 
 

  Κατάλληλα υλικού για δοχεία: Πλαστικό Ανοξείδωτο ατσάλι 
Αργίλιο  

 
 
 

  Ακατάλληλα υλικά για δοχεία: Χαλκός Ψευδάργυρος  
 

Επί πλέον πληροφορίες 
σχετικά με τις συνθήκες 
αποθήκευσης 

 

:  Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να  μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 32 °C. Αποφύγετε την 
εξωτερική αποθήκευση χωρίς προστασία. Προστατεύεται από 

υγρασία.  
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Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 
 

: Δεν αποθηκεύεται πλησίον αναφλέξιμων υλικών. 
Διατηρήστε το μακριά από μη συμβατά υλικά. 
Βλέπε τμήμα 10. 

 
 
 

 Στον αγρό, βεβαιωθείτε ότι το λίπασμα δεν φυλάσσεται κοντά 
σε σανό, στάχυα, δημητριακά, πετρέλαιο ντίζελ κ.ά.  

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Ειδική χρήση ή χρήσεις 

 

:  Προσέχετε τις τεχνικές οδηγίες για τη χρήση αυτού του 

προϊόντος/μείγματος. 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.  
 

DNEL: 
 

Νιτρικό αμμώνιο : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 

Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  5,12 mg/kg 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 

Τιμή:  36 mg/m3 
  Τελική χρήση: Καταναλωτές 

Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 

Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  2,56 mg/kg 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 

Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  8,9 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Κατάποση 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 

Τιμή:  2,56 mg/kg 
Νιτρικό αμμώνιο : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 

Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 

Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  5,12 mg/kg 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 

Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
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Τιμή:  36 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 

Τιμή:  2,56 mg/kg 
  Τελική χρήση: Καταναλωτές 

Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 

Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  8,9 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 

Οδοί έκθεσης: Κατάποση 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μεγάλης διάρκειας, Συστηματική 
Τιμή:  2,56 mg/kg 

PNEC: 

Νιτρικό αμμώνιο : Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  18 mg/l 

Νιτρικό αμμώνιο : Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  18 mg/l 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα 

Πάρτε μέτρα καλού εξαερισμού. 
Τα υπολείματα των προιόντων πρέπει να απομακρυνθούν κατόπιν επαρκόυς πλύσης με νερό πριν 

από κάθε εργασία που πρόκειται να λάβει χώρα στους περιέκτες και στις συσκευές όπου γίνεται 
χρήση φωτιάς και θερμών υλικών 

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Προστασία των ματιών :  Γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα προσώπου 
(EN 166) 
 

Προστασία των χεριών 

 

 

    Παρατηρήσεις 
 

: Χρησιμοποιείτε γάντια σε περίπτωση διαρκούς ή 
επαναλαμβανόμενης επαφής. Γάντια λάστιχου ή πλαστικού 

Δερμάτινα γάντια  
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 

89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από 
αυτή. 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.  

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος 

:  Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 
 

Προστασία των :  Φοράτε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος 
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αναπνευστικών οδών κατά την έκθεση σε σκόνη. 

Προστασία της αναπνοής σύμφωνα με ΕΝ 143 / EN 149.  
 

    Φίλτρο τύπου :  Ρ1 φίλτρο 

 
Προστατευτικά μέτρα :  Βεβαιωθείτε ότι οι πίδακες πλύσης οφθαλμών και τα ντους 

ασφαλείας βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας. 

 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

Γενικές υποδείξεις :  Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο 

υπονόμων. Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων 
πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες  

Όψη 

 

: κόκκοι, βώλοι 

 
Χρώμα 
 

:  λευκό, μπεζ 
 

Οσμή 
 

:  άοσμο 
 

Όριο οσμής 

 

:  μη χρησιμοποιήσιμο  

 
pH 
 

: > 4,5, 10 % 
 

Σημείο τήξεως 
 

: 169 °C 
(1.013 hPa) 
 

 
Σημείο βρασμού 
 

: Αποσύνθεση: Αποσυντίθεται κάτω από το σημείο βρασμού. 
 

Σημείο ανάφλεξης 
 

: Mη εφαρμόσιμο, (ανόργανο) 
 

Ταχύτητα εξάτμισης 

 

:  αμελητέο  

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

 

: Το προΐόν δεν είναι εύφλεκτο. 
 

Ανώτερο όριο έκρηξης 
 

: Mη εφαρμόσιμο  

Κατώτερο όριο έκρηξης 
 

: Mη εφαρμόσιμο  

Πίεση ατμών 

 

: αμελητέο  
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Σχετική πυκνότης ατμών 

 

: Mη εφαρμόσιμο  

 
Σχετική πυκνότητα 
 

: 1,72 (20 °C) 
 

 
Σχετική πυκνότης σωρρού 
υλικού 

 

: 890 kg/m³ 
 

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) 
Υδατοδιαλυτότητα 

 

: 1.870 g/l Ευδιλυτο  (20 °C) 

 
 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 

 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  

 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης 
 

:  > 210 °C 
 

Ιξώδες 
Ιξώδες, δυναμικό 

 
: Mη εφαρμόσιμο (στερεό)  

 

Εκρηκτικές ιδιότητες 
 

: Μη εκρηκτικό 
UN Σειρές 1 και 2 Συνολικά καύσιμα υλικά σε μορφή άνθρακα: 
έως 0,2%.  

 
 

 Ενδεχόμενος κίνδυνος έκρηξης όταν θερμαίνεται σε πολύ 
περιορισμένο χώρο (π.χ. σε σωλήνες και φρεάτια), ιδίως εάν 
έχει μολυνθεί με ασύμβατο υλικό  

Οξειδωτικές ιδιότητες 
 

: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

Μοριακό βάρος 
 

: 80,04 g/mol 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1 Αντιδραστικότητα 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.  

10.2 Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.  

Με επαναλαμβανόμενη θέρμανση και ψύξη πάνω και κάτω από 32 °C, το προϊόν καθίσταται 
πορώδες μέσω της μεταβολής της κρυσταλλικής δομής με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών 
σκόνης στο κτίριο καθώς και την αύξηση του όγκου των σβώλων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

θραύση των σάκων και την απόσυρση του προϊόντος. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνες αντιδράσεις :  Ελευθερώνει αμμωνία κατά την επίδραση ισχυρών βάσεων.  
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 Επαφή με ισχυρά οξέα οδηγεί σε αποδέσμευση αερίων του 

αζώτου. 
Αποσυντίθεται κατά την θέρμανση. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

: Θερμοκρασία > 170 °C 
Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό. 

Διατηρήστε το μακριά από μη συμβατά υλικά. 
Έκθεση στον αέρα και σε υγρασία για πολύ χρόνο.  
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Υλικά προς αποφυγή 
 

:  Οργανικά υλικά 
Αναγωγικά μέσα 

Αναφλέξιμο υλικό 
Ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις 
Μέταλλα σε μορφή σκόνης 

Χαλκός 
Κράματα χαλκού 
Χλωρικά 

Χρωμικά άλατα 
Νιτρώδη 
θείο 

υπερμαγγανικά άλατα 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Oξείδια αζώτου (NOx), Αμμωνία 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Οξεία τοξικότητα από του 

στόματος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): 2.950 mg/kg  

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 

εισπνοής 
 

:  LC50: > 88,8 mg/l 

Μέθοδος: Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 

δέρματος 

:  LD50: > 5.000 mg/kg 

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402 
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Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος  

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Είδος: Κουνέλι 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 

Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Είδος: Κουνέλι 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 
Αποτέλεσμα: Ερεθίζει τα μάτια. 

 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής: Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Είδος: Ποντίκι 
Μέθοδος: OECD TG 429 
Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. 

Δοκιμαζόμενη ουσία: Ένυδρο μικτό νιτρικό άλας ασβεστίου-αμμωνίου 
Σύγκριση (Αναλογική) 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Γoνιδιoτοξικότητα in vitro 
 

: Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 471 

Αποτέλεσμα: αρνητικό 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Ένυδρο μικτό νιτρικό άλας αμμωνίου-
ασβεστίου 

 
 
 

: Είδος Δοκιμής: Τεστ παραμόρφωσης χρωματοσωμάτων in 
vitro 

Μέθοδος: OECD TG 473 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
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Δοκιμαζόμενη ουσία: Ένυδρο μικτό νιτρικό άλας αμμωνίου-

ασβεστίου 
 

 
 

: Είδος Δοκιμής: In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε 

κύτταρα θηλαστικών 
Μέθοδος: OECD TG 476 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 

Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό κάλιο 
 

Καρκινογένεση 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Παρατηρήσεις: Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Επιπτώσεις στη γονιμότητα 
 

:  Είδος: Αρουραίος 
NOAEL: > 1.500 mg/kg,  
Μέθοδος: OECD TG 422 

Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό κάλιο 
 

STOT-εφάπαξ έκθεση 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Αξιολόγηση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.  
 

STOT-επανειλημμένη έκθεση 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

Είδος: Αρουραίος 
NOAEL: 256 mg/kg 
Τρόπος Εφαρμογής: Από στόματος 

Χρόνος έκθεσης: 364 d 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 453 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Θειικό αμμώνιο 

 
Είδος: Αρουραίος 
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NOAEL: 0,185 mg/l 

Τρόπος Εφαρμογής: Εισπνοή 
Χρόνος έκθεσης: 14 d 
Μέθοδος: OECD TG 412 

Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό αμμώνιο 
 

Τοξικότητα αναρρόφησης 

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Cyprinus carpio (Κυπρίνος)): 447 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 

Είδος Δοκιμής: Μικράς διάρκειας 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 

άλλα υδρόβια μαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 490 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Είδος Δοκιμής: Μικράς διάρκειας 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό κάλιο 

Παρατηρήσεις: Γλυκό νερό 
 

Τοξικότητα στα φύκια 

 

:  EC50 : > 1.700 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 10 d 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό κάλιο 
Παρατηρήσεις: Θαλάσσιο ύδωρ 

 
Τοξικότητα στα βακτηρίδια 
 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 180 min 

Είδος Δοκιμής: Διακόπτει την αναπνοή της βιολογικής λάσπης 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Νιτρικό νάτριο 
Μέθοδος: OECD TG 209 

 
Τοξικότητα στα ψάρια 
(Χρόνια τοξικότητα) 

 

: Παρατηρήσεις: η μελέτη είναι επιστημονικά αδικαιολόγητη 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 

: EC50: 555 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 7 d 
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(Χρόνια τοξικότητα) 

 

Είδος: Bullia digitalis (prosobranch gastropod) 

 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Παρατηρήσεις: Οι μέθοδοι για την κρίση της βιολογικής 
αποικοδόμησης δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε ανόργανες 

ουσίες. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Βιοσυσσώρευση 

 

:  Παρατηρήσεις: Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη. 

 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Συστατικά: 

Νιτρικό αμμώνιο: 
Κινητικότητα 
 

: Μέσο: Νερό 
Παρατηρήσεις: εξ ολοκλήρου διαλυτό 

 
 
 

: Μέσο: Εδαφος 
Παρατηρήσεις: (NO3-), Δεν αναμένεται απορρόφηση στο 

έδαφος. 
 

 

 

: Μέσο: Εδαφος 

Παρατηρήσεις: (NH4+), Μετά την ελευθέρωση: απορροφάται 
στο έδαφος. 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Προϊόν: 

Αξιολόγηση 

 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται 

ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα 
του 0,1% ή υψηλότερα.. 

 
 
 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται 
ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 

ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα 
του 0,1% ή υψηλότερα.. 
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12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Προϊόν: 

Άλλες οικολογικές υποδείξεις 
 

:  Παρατηρήσεις: Μην αφήνετε το προϊόν να καταλήξει σε 
υπόγεια ύδατα, σε υδάτινους φορείς ή στην αποχέτευση. 

Διαρροή σε μεγάλες ποσότητες ενδέχεται να προκαλέσει 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ο ευτροφισμός σε κλειστά 
υδάτινα συστήματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν :  Μπορεί, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών, να 
ταφεί σε χώρο υγειονομικής ταφής ή να αποτεφρωθεί.  

Μην αφήνετε το προϊόν να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, σε 
υδάτινους φορείς ή στην αποχέτευση. 
Δεν διατίθεται μαζί με οικιακά απόβλητα. 

 
   Ευρωπαϊκό Κωδικοί Αποβλήτων: 

06 10 02* (απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ 

ADR : UN 2067 

RID : UN 2067 

IMDG : UN 2067 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ADR : ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 

RID : ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 

IMDG : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR : 5.1 

RID : 5.1 

IMDG : 5.1 
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Δευτερεύουσα κατηγορία 

κινδύνου 

:  

14.4 Ομάδα συσκευασίας 

ADR  

Ομάδα συσκευασίας : III 

Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 50 

Ετικέτες : 5.1 
Κώδικας περιορισμού για τα 
τούνελ 

: (E) 

RID  
Ομάδα συσκευασίας : III 

Κωδικός ταξινόμησης : O2 

Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 50 
Ετικέτες : 5.1 

IMDG  

Ομάδα συσκευασίας : III 

Ετικέτες : 5.1 

EmS Κωδικός : F-H, S-Q 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

ADR  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: όχι 

RID  
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον 

: όχι 

IMDG  
Θαλάσσιος ρύπος : όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Παρατηρήσεις : Δεν χρειάζονται συγκεκριμένες οδηγίες. 
 

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα 
IBC 

Παρατηρήσεις :  Για το ίδιο το προΐόν δεν υπάρχουν γνωστές πληροφορίες.  

 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

REACH - Περιορισμοι στην παραγωγη, τη διαθεση στην : Νιτρικό αμμώνιο 

http://www.borealisgroup.com/


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

 

Νιτρική αμμωνία > 28 % N 

Έκδοση 7.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
26.05.2017 

Ημερομηνία εκτύπωσης 
22.11.2018 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Σελίδα 18 aπό 55 

αγορα και τη χρηση ορισμενων επικινδυνων ουσιων, 

παρασκευασματων και αντικειμενων (Παραρτημα XVII) 
 

Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
βλέπω παράρτημα XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

για Όροι περιορισμού 
Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .

Κατηγορία   Ποσότητα 1 Ποσότητα 2 
2 
 

 Νιτρικό αμμώνιο: τύπος 
χαρακτηρισμού 

λιπάσματος 

1.250 t 5.000 t 

Άλλες οδηγίες 
 

 

: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 15ης Ιανουαρίου 2013, 

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση 
πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών: 
Παράρτημα II 

 
 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 σχετικά με τα λιπάσματα 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Για την ουσία αυτή έχει πραγματοποιηθεί μία Εκτίμηση Χημικής Ασφάλειας υλικού.  
 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 

H272 : Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. 

H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

Eye Irrit. : Ερεθισμός των οφθαλμών 

Ox. Sol. : Οξειδωτικά στερεά 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Οδηγίες για την εκπαίδευση 

 

:  Να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση 

στους χειριστές., Τακτικές προπονήσεις όλων των 
εργαζομένων που εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.3 ADR). 

 
Άλλες πληροφορίες 
 

:  Εκδόθηκε με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, το 
Παράρτημα II και τις συμπληρωματικές προσαρμογές της.  

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο 
περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 
εκδόσεις. 

 
Εκδότης 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson. 
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Πηγές των σημαντικών 

δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη του Δελτίου 

Δεδομένων Ασφαλείας 
 

:  Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH 

Consortium, 2015 
 

 

Απαλλακτική ρήτρα 
 
Εξ όσων γνωρίζουμε, οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο ήταν ακριβείς και αξιόπιστες κατά την ημέρα 

της δημοσίευσής τους. Ωστόσο, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για την ακρίβεια και την πληρότητα 
των πληροφοριών αυτών. 
 

Η Borealis δεν παρέχει εγγυήσεις για θέματα που δεν περιγράφονται στο παρόν έντυπο. 
Κανένα σημείο του παρόντος εντύπου δεν συνιστά εγγύηση όσον αφορά την 
εμπορευσιμότητα ή την καταλληλόλητα των προϊόντων για συγκεκριμένο σκοπό.  

 
Ο πελάτης φέρει την ευθύνη επιθεώρησης και δοκιμής των προϊόντων μας ώστε να 
διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως προς την καταλληλότητά τους για το 

συγκεκριμένο σκοπό του. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για την ενδεδειγμένη, ασφαλή και 
νόμιμη χρήση, την επεξεργασία και τη διακίνηση των προϊόντων μας.  
 

Ουδεμία ευθύνη μπορούμε να αποδεχθούμε όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων τής Borealis σε 
συνδυασμό με άλλα υλικά. Οι πληροφορίες που περιέχει το παρόν έντυπο αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα δικά μας προϊόντα όταν δεν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υλικά τρίτων.  
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Προσδιοριζόμενες χρήσεις: 
 

Χρήση: Παρασκευή 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τομείς τελικής χρήσης : SU 3: Βιομηχανική παραγωγή (όλα) 
Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα 

έκθεσης 

PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ζύγισης) 

PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 
Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον 

: ERC1: Μεταποίηση ουσιών 

 
 
 

Χρήση: Μεταποίηση 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
Τομείς τελικής χρήσης : SU 10: Μεταποίηση 
Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 

 
Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 

περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 
τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 

διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 
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τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 

στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 

εγκαταστάσεις 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 

εγκαταστάσεις 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της ζύγισης) 
PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 

δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον 

: ERC2: Τυποποίηση παρασκευασμάτων 

 

 
 

Χρήση: Βιομηχανική χρήση, Χρήση ως ενδιάμεσου προϊόντος 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τομείς τελικής χρήσης : SU8: Μεταποίηση χημικών προϊόντων χύδην, μεγάλης 
κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου) 

Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC19: Ενδιάμεσο προϊόν 

 
Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα 

έκθεσης 

PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 
τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 
στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
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της ζύγισης) 

PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 

PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 

περιβάλλον 

: ERC6a: Βιομηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την 

παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων προϊόντων) 
 
 

 

Χρήση: Επαγγελματική χρήση, Χρήσεις ευρείας διασποράς 

 

Κύριες ομάδες χρηστών : SU 22: Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, 
εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 

Τομείς τελικής χρήσης : SU1: Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 

Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 

περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 
τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 

στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 

εγκαταστάσεις 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 

εγκαταστάσεις 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της ζύγισης) 
PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον 

: ERC8b, ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές 
ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά 
συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα  
 
 

 

Χρήση: Χρήση από τους καταναλωτές, Χρήσεις ευρείας διασποράς  

 

Κύριες ομάδες χρηστών : SU 21: Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ 
κοινό = καταναλωτές) 

Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 
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Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 

περιβάλλον 

: ERC8b, ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές 

ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά 
συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας 
διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα  
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1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Παρασκευή 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τομείς τελικής χρήσης : SU 3: Βιομηχανική παραγωγή (όλα) 
Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα 

έκθεσης 

PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ζύγισης) 

PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 
Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον 

: ERC1: Μεταποίηση ουσιών 

 

2.1 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: ERC1: 
Μεταποίηση ουσιών 

 
Παρατηρήσεις : Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν 

απαιτούνται για το περιβάλλον. 

 
 

 

 

2.2 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή, Γενικά μέτρα 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Χρήση 
σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης, Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία 
με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση, Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 
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τυποποίηση), Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου 
υφίσταται πιθανότητα έκθεσης, Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά 
ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες 
σε ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες 
(ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης), Παραγωγή 
παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, 
πελλετοποίηση, Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συγκέντρωση της Ουσίας στο 

Μείγμα/Αντικείμενο 

: Καλύπτει συγκεντρώσεις μέχρι 100 %. 

 
Φυσική Μορφή (τη στιγμή της 

χρήσης) 

: Στερεό, χαμηλή δυνατότητα σχηματισμού σκόνης 

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης 

Διάρκεια της δραστηριότητας : < 8 h 

 

Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων 

Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 

χώρο 

: Σε εσωτερικό χώρο 

Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά 
ώρα 

: 1 - 3 

Παρατηρήσεις : Προϋποθέτει εφαρμογή ενός καλού βασικού επιπέδου 
επαγγελματικής υγιεινής. 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Ο χειρισμός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστημα. Να παρέχεται ένα καλό επίπεδο γενικού  
εξαερισμού (όχι λιγότερες από 1 έως 3 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Πλύνετε αμέσως τη μόλυνση στο δέρμα.  

Οργανωτικά μέτρα για αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης, διασκορπισμού και έκθεσης  

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
 

Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας  

Προστασία του δέρματος, Ενδυμασία με μακρυά μανίκια, Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές 
ουσίες (δοκιμασμένα με τη μέθοδο ΕΝ374) σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση εργαζομένων.  

(Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90 %) 
Προστασία των ματιών, Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστασία των αναπνευστικών οδών, δεν (Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 0 %) 

Επιπρόσθετες συμβουλές καλής πρακτικής πέρα από την Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας του 
Κανονισμού REACH 

Πρόσθετες συμβουλές καλής 

πρακτικής 

: Ελαχιστοποίηση του αριθμού του προσωπικού που εκτίθεται., 

Αποτελεσματική εκχύλιση ρύπων., Ελαχιστοποίηση 
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χειρονακτικών φάσεων., Αποφυγή επαφής με μολυσμένα 

εργαλεία και αντικείμενα., Τακτικός καθαρισμός των 
εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυμασίας., Τα κατά 
τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας 

πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 
 

2.3 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Κλειστό σύστημα (ελάχιστη επαφή κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών) 
 

2.4 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση  

 

2.5 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Κλειστή διεργασία διαλείπουσας λειτουργίας με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα 
 

2.6 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
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PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου 
υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.7 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 

 

2.8 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.9 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή 
πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
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Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα 
 

2.10 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με δισκιοποίηση, συμπίεση, 
εξώθηση, πελλετοποίηση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 

 

2.11 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Παρασκευή 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της 

 

Περιβάλλον 

Συμβάλλον 
Σενάριο 

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Τμήμα Είδος 
τιμής 

Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

ERC1   Άλλο    

Παρατηρήσεις: Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν απαιτούνται για 
το περιβάλλον. 

Εργαζόμενοι 

Συμβάλλον 
Σενάριο  

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

Ειδικές συνθήκες Είδος τιμής Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 
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της Έκθεσης 

PROC1 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,003 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

< 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,137 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,027 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,027 

PROC3 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,069 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,013 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,016 

PROC4 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,148 

PROC8a ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8b ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 
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  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,271 

PROC9 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,137 

PROC14 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,343 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,067 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,07 

PROC15 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,034 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

< 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   < 0,01 

Παρατηρήσεις: LEV = Τοπικό σύστημα εξαερισμού. 

 Δερματικό, τοπικό, μακροπρόθεσμο: δεν υπάρχει διαθέσιμο DNEL ούτε μια 
κατάλληλη τιμή αναφοράς κι έτσι η ποσοτική εκτίμηση δερματικής έκθεσης, 
δεν έχει νόημα. 

 Ποιοτική αξιολόγηση: Καθώς ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός έχει 

φθαρεί, ο κίνδυνος των τοπικών επιπτώσεων μέσω μακροπρόθεσμης 
δερματ ικής έκθεσης θεωρείται ότι ελέγχεται. 

 
 

4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης 

 

Το παρόν έντυπο δεδομένων Ασφαλείας παρέχει στον χρήση μέτρα διαχείρισης κινδύνου και λειτουργικές 
συνθήκες που του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί με ασφάλεια με την ουσία / μείγμα. Αν άλλα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου/ λειτουργικές συνθήκες υιοθετηθούν, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι 

διαχειρίζονται σε τουλάχιστο αντίστοιχα επίπεδα.  
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1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Μεταποίηση 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τομείς τελικής χρήσης : SU 10: Μεταποίηση 
Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 

 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 
τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 
στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ζύγισης) 

PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 

PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 

περιβάλλον 

: ERC2: Τυποποίηση παρασκευασμάτων 

 

2.1 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: ERC2: 
Τυποποίηση παρασκευασμάτων 

 
Παρατηρήσεις : Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν 

απαιτούνται για το περιβάλλον. 
 

 

 
 

http://www.borealisgroup.com/


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

 

Νιτρική αμμωνία > 28 % N 

Έκδοση 7.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
26.05.2017 

Ημερομηνία εκτύπωσης 
22.11.2018 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Σελίδα 32 aπό 55 

2.2 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση, Γενικά μέτρα 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15: 
Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση, Χρήση σε 
διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση), Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς 
ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης, Ανάμειξη σε 
διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα 
(πολλαπλά στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής), Μεταφορά ουσίας ή 
παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη 
ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) 
από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά ουσίας ή 
παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης), Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση, 
Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, 
πελλετοποίηση, Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου, PC12: Λιπάσματα 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συγκέντρωση της Ουσίας στο 

Μείγμα/Αντικείμενο 

: Καλύπτει συγκεντρώσεις μέχρι 100 %. 

 
Φυσική Μορφή (τη στιγμή της 

χρήσης) 

: Στερεό, Υγρό, Δυνατότητα σχηματισμού σκόνης: Χαμηλή 

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης 

Διάρκεια της δραστηριότητας : < 8 h 

 

Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων 

Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 

χώρο 

: Σε εσωτερικό χώρο 

Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά 
ώρα 

: 1 - 3 

Παρατηρήσεις : Προϋποθέτει εφαρμογή ενός καλού βασικού επιπέδου 
επαγγελματικής υγιεινής. 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Ο χειρισμός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστημα. Να παρέχεται ένα καλό επίπεδο γενικού  
εξαερισμού (όχι λιγότερες από 1 έως 3 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Πλύνετε αμέσως τη μόλυνση στο δέρμα. 

Οργανωτικά μέτρα για αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης, διασκορπισμού και έκθεσης  

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
 

Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας  

Προστασία του δέρματος, Ενδυμασία με μακρυά μανίκια, Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές 
ουσίες (δοκιμασμένα με τη μέθοδο ΕΝ374) σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση εργαζομένων.  
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(Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90 %) 

Προστασία των ματιών, Γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα προσώπου 
Προστασία των αναπνευστικών οδών, δεν (Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 0 %) 

Επιπρόσθετες συμβουλές καλής πρακτικής πέρα από την Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας του 

Κανονισμού REACH 

Πρόσθετες συμβουλές καλής 
πρακτικής 

: Ελαχιστοποίηση του αριθμού του προσωπικού που εκτίθεται., 
Αποτελεσματική εκχύλιση ρύπων., Ελαχιστοποίηση 

χειρονακτικών φάσεων., Αποφυγή επαφής με μολυσμένα 
εργαλεία και αντικείμενα., Τακτικός καθαρισμός των 
εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυμασίας., Τα κατά 

τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

2.3 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση  

 

2.4 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Κλειστή διεργασία διαλείπουσας λειτουργίας με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.5 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου 
υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  
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Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  

 

2.6 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα 
και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.7 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.8 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
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2.9 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή 
πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.10 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 

 

2.11 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με δισκιοποίηση, συμπίεση, 
εξώθηση, πελλετοποίηση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.12 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Μεταποίηση 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
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Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της 

 

Περιβάλλον 

Συμβάλλον 
Σενάριο 

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Τμήμα Είδος 
τιμής 

Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

ERC2   Άλλο    

Παρατηρήσεις: Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν απαιτούνται για 
το περιβάλλον. 

Εργαζόμενοι 

Συμβάλλον 
Σενάριο  

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 
της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Είδος τιμής Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

PROC2 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,137 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,027 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,027 

PROC3 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,069 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,013 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,016 

PROC4 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,148 

PROC5 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 
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διάρκειας 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8a ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8b ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,271 

PROC9 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,137 

PROC13 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,271 

PROC14 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,343 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,067 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,07 

PROC15 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 
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διάρκειας 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,034 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

< 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   < 0,01 

Παρατηρήσεις: LEV = Τοπικό σύστημα εξαερισμού. 

 Δερματικό, τοπικό, μακροπρόθεσμο: δεν υπάρχει διαθέσιμο DNEL ούτε μια 

κατάλληλη τιμή αναφοράς κι έτσι η ποσοτική εκτίμηση δερματικής έκθεσης, 
δεν έχει νόημα. 

 Ποιοτική αξιολόγηση: Καθώς ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός έχει 
φθαρεί, ο κίνδυνος των τοπικών επιπτώσεων μέσω μακροπρόθεσμης 

δερματ ικής έκθεσης θεωρείται ότι ελέγχεται. 

 
 

4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης 

 
Το παρόν έντυπο δεδομένων Ασφαλείας παρέχει στον χρήση μέτρα διαχείρισης κινδύνου και λειτουργικές 

συνθήκες που του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί με ασφάλεια με την ουσία / μείγμα. Αν άλλα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου/ λειτουργικές συνθήκες υιοθετηθούν, ο χρήστης πρέπει να διασφαλ ίσει ότι οι κίνδυνοι 
διαχειρίζονται σε τουλάχιστο αντίστοιχα επίπεδα.  

 

http://www.borealisgroup.com/


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

 

Νιτρική αμμωνία > 28 % N 

Έκδοση 7.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
26.05.2017 

Ημερομηνία εκτύπωσης 
22.11.2018 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Σελίδα 39 aπό 55 

 

 

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Βιομηχανική χρήση, Χρήση ως ενδιάμεσου 
προϊόντος 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή 

μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τομείς τελικής χρήσης : SU8: Μεταποίηση χημικών προϊόντων χύδην, μεγάλης 
κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου) 

Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC19: Ενδιάμεσο προϊόν 

 
Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα 

έκθεσης 

PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 
τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 
στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 

PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 
περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ζύγισης) 

PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 

PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 

περιβάλλον 

: ERC6a: Βιομηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την 

παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων προϊόντων) 
 

2.1 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: ERC6a: 
Βιομηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση 
ενδιάμεσων προϊόντων) 

 
Παρατηρήσεις : Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν 

απαιτούνται για το περιβάλλον. 
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2.2 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος, Γενικά μέτρα 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, 
PROC15: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης, Χρήση σε κλειστή, 
συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση, Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς 
ροής (σύνθεση ή τυποποίηση), Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης, Ανάμειξη σε διαδικασίες 
ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια 
και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής), Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά 
ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες 
σε ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες 
(ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης), Επεξεργασία προϊόντων 
με εμβάπτισηκαι έκχυση, Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 
δισκιοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, Χρήση ως εργαστηριακού 
αντιδραστηρίου, PC19: Ενδιάμεσο προϊόν 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συγκέντρωση της Ουσίας στο 

Μείγμα/Αντικείμενο 

: Καλύπτει συγκεντρώσεις μέχρι 100 %. 

 
Φυσική Μορφή (τη στιγμή της 

χρήσης) 

: Στερεό, Υγρό, Δυνατότητα σχηματισμού σκόνης: Χαμηλή 

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης 

Διάρκεια της δραστηριότητας : < 8 h 

 

Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων 

Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 

χώρο 

: Σε εσωτερικό χώρο 

Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά 
ώρα 

: 1 - 3 

Παρατηρήσεις : Προϋποθέτει εφαρμογή ενός καλού βασικού επιπέδου 
επαγγελματικής υγιεινής. 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Ο χειρισμός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστημα. Να παρέχεται ένα καλό επίπεδο γενικού  
εξαερισμού (όχι λιγότερες από 1 έως 3 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Πλύνετε αμέσως τη μόλυνση στο δέρμα.  

Οργανωτικά μέτρα για αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης, διασκορπισμού και έκθεσης  

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
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Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, υγιεινή, και  αξιολόγηση της υγείας 

Προστασία του δέρματος, Ενδυμασία με μακρυά μανίκια, Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές 
ουσίες (δοκιμασμένα με τη μέθοδο ΕΝ374) σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση εργαζομένων.  

(Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90 %) 
Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστασία των αναπνευστικών οδών, δεν (Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 0 %) 

Επιπρόσθετες συμβουλές καλής πρακτικής πέρα από την Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας του 
Κανονισμού REACH 

Πρόσθετες συμβουλές καλής 

πρακτικής 

: Ελαχιστοποίηση του αριθμού του προσωπικού που εκτίθεται., 

Αποτελεσματική εκχύλιση ρύπων., Ελαχιστοποίηση 
χειρονακτικών φάσεων., Αποφυγή επαφής με μολυσμένα 
εργαλεία και αντικείμενα., Τακτικός καθαρισμός των 

εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυμασίας., Τα κατά 
τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

2.3 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Κλειστό σύστημα (ελάχιστη επαφή κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών) 
 

2.4 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση  
 

2.5 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC3: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) 
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Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Κλειστή διεργασία διαλείπουσας λειτουργίας με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  

 

2.6 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου 
υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.7 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα 
και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.8 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 
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Μέτρα περιορισμού δεν 

 

2.9 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.10 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή 
πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.11 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτισηκαι έκχυση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 

 

2.12 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC14: Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με δισκιοποίηση, συμπίεση, 
εξώθηση, πελλετοποίηση 
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Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.13 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: Χρήση 
ως ενδιάμεσου προϊόντος 
PROC15: Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Ένα χέρι στο πρόσωπο μόνο (240 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της 

 

Περιβάλλον 

Συμβάλλον 

Σενάριο 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Τμήμα Είδος 

τιμής 

Επίπεδο 

Έκθεσης 

RCR 

ERC6a   Άλλο    

Παρατηρήσεις: Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν απαιτούνται για 

το περιβάλλον. 

Εργαζόμενοι 

Συμβάλλον 
Σενάριο  

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Είδος τιμής Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,003 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

< 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 
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  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,137 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,027 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,027 

PROC3 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,069 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,013 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,016 

PROC4 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,148 

PROC5 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8a ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8b ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,271 

PROC9 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

http://www.borealisgroup.com/


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

 

Νιτρική αμμωνία > 28 % N 

Έκδοση 7.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
26.05.2017 

Ημερομηνία εκτύπωσης 
22.11.2018 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Σελίδα 46 aπό 55 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,137 

PROC13 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,271 

PROC14 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,343 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,067 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,07 

PROC15 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,1 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 0,034 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

< 0,01 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   < 0,01 

Παρατηρήσεις: LEV = Τοπικό σύστημα εξαερισμού. 

 Δερματικό, τοπικό, μακροπρόθεσμο: δεν υπάρχει διαθέσιμο DNEL ούτε μια 

κατάλληλη τιμή αναφοράς κι έτσι η ποσοτική εκτίμηση δερματικής έκθεσης, 
δεν έχει νόημα. 

 Ποιοτική αξιολόγηση: Καθώς ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός έχει 
φθαρεί, ο κίνδυνος των τοπικών επιπτώσεων μέσω μακροπρόθεσμης 

δερματ ικής έκθεσης θεωρείται ότι ελέγχεται. 

 
 

4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης 

 
Το παρόν έντυπο δεδομένων Ασφαλείας παρέχει στον χρήση μέτρα διαχείρισης κινδύνου και λειτουργικές 

συνθήκες που του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί με ασφάλεια με την ουσία / μείγμα. Αν άλλα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου/ λειτουργικές συνθήκες υιοθετηθούν, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι 
διαχειρίζονται σε τουλάχιστο αντίστοιχα επίπεδα.  
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1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Επαγγελματική χρήση, Χρήσεις ευρείας διασποράς 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 22: Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 

Τομείς τελικής χρήσης : SU1: Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 
Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 

 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με 
περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 

τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά 
στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 

εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές 
εγκαταστάσεις 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 

εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 

περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ζύγισης) 
PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός 

 
Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον 

: ERC8b, ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές 
ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά 

συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας 
διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα  

 

2.1 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: ERC8b, 
ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό 
χώρο, σε ανοικτά συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας 
διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα 

 

Παρατηρήσεις : Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν 
απαιτούνται για το περιβάλλον. 
 

 
 
 

2.2 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση, Γενικά μέτρα 
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PROC2, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11: Χρήση σε κλειστή, συνεχή 
διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση, Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς 
ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια και/ ή 
σημαντικός βαθμός επαφής), Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά 
ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες 
σε ειδικές εγκαταστάσεις, Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες 
(ειδική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης), Μη βιομηχανικός 
ψεκασμός, PC12: Λιπάσματα 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συγκέντρωση της Ουσίας στο 

Μείγμα/Αντικείμενο 

: Καλύπτει συγκεντρώσεις μέχρι 100 %. 

 
Φυσική Μορφή (τη στιγμή της 

χρήσης) 

: Στερεό, Υγρό, Δυνατότητα σχηματισμού σκόνης: Χαμηλή 

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης 

Διάρκεια της δραστηριότητας : < 8 h 

 

Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων 

Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 

χώρο 

: Σε εσωτερικό χώρο 

Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά 
ώρα 

: 1 - 3 

Παρατηρήσεις : Προϋποθέτει εφαρμογή ενός καλού βασικού επιπέδου 
επαγγελματικής υγιεινής. 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Ο χειρισμός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστημα. Να παρέχεται ένα καλό επίπεδο γενικού  
εξαερισμού (όχι λιγότερες από 1 έως 3 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Πλύνετε αμέσως τη μόλυνση στο δέρμα.  

Οργανωτικά μέτρα για αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης, διασκορπισμού και έκθεσης  

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
 

Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας  

Προστασία του δέρματος, Ενδυμασία με μακρυά μανίκια, Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές 
ουσίες (δοκιμασμένα με τη μέθοδο ΕΝ374) σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση εργαζομένων.  

(Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90 %) 
Γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα προσώπου 
Προστασία των αναπνευστικών οδών, δεν (Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 0 %) 

Επιπρόσθετες συμβουλές καλής πρακτικής πέρα από την Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας του 
Κανονισμού REACH 

Πρόσθετες συμβουλές καλής : Ελαχιστοποίηση του αριθμού του προσωπικού που εκτίθεται., 
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πρακτικής Αποτελεσματική εκχύλιση ρύπων., Ελαχιστοποίηση 

χειρονακτικών φάσεων., Αποφυγή επαφής με μολυσμένα 
εργαλεία και αντικείμενα., Τακτικός καθαρισμός των 
εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυμασίας., Τα κατά 

τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

2.4 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC2: Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση  

 

2.6 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC5: Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση σε παρασκευάσματα 
και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια και/ ή σημαντικός βαθμός επαφής) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
 

2.7 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 
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2.8 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ 
μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια (960 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  
 

2.9 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC9: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή 
πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου 

Έκθεση μέσω δέρματος : Παλάμες και των δύο χεριών (480 cm2) 

 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού Ημί-κλειστή διεργασία με ελεγχόμενη έκθεση κατά διαστήματα  

 

2.10 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Επαγγελματική χρήση 
PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός 

 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Δυο χέρια και άνω καρποί (1500 κ.ε.) 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις και μέτρα 

Μέτρα περιορισμού δεν 

Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με την ατομική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας  

Προστατευτικός ρουχισμός, Πλήρης ενδυμασία προστασίας από τα χημικά, Να φοράτε γάντια 

ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (δοκιμασμένα με τη μέθοδο ΕΝ374) σε συνδυασμό με "βασική" 
εκπαίδευση εργαζομένων., Φορώντας μόνο τα γάντια δεν είναι επαρκές.  (Αποτελεσματικότητα (ενός 

μέτρου): 96 %) 

 

3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της 
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Περιβάλλον 

Συμβάλλον 
Σενάριο 

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Τμήμα Είδος 
τιμής 

Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

ERC8b 
ERC8e 

  Άλλο    

Παρατηρήσεις: Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν απαιτούνται για 

το περιβάλλον. 

Εργαζόμενοι 

Συμβάλλον 
Σενάριο  

Μέθοδος 
Αξιολόγησης 

της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Είδος τιμής Επίπεδο 
Έκθεσης 

RCR 

PROC2 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,01 mg/m³ < 0,01 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,137 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,027 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,027 

PROC5 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 1 mg/m³ 0,028 

  Σε εσωτερικό χώρο, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,296 

PROC8a ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 

PROC8b ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,371 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,268 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,282 
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PROC9 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 

Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Εισπνοή 0,5 mg/m³ 0,014 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 0,686 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,134 

  Συστηματική, Μακράς 
διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,148 

PROC11 ECETOC TRA Εσωτερική χωρίς LEV, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Εισπνοή 1 mg/m³ 0,028 

  Σε εσωτερικό χώρο, 
Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 4,284 mg / kg 
σωματικό βάρος 

/ ημέρα 

0,837 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,865 

 
 

4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης 

 
Το παρόν έντυπο δεδομένων Ασφαλείας παρέχει στον χρήση μέτρα διαχείρισης κινδύνου και λειτουργικές 

συνθήκες που του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί με ασφάλεια με την ουσία / μείγμα. Αν άλλα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου/ λειτουργικές συνθήκες υιοθετηθούν, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι 
διαχειρίζονται σε τουλάχιστο αντίστοιχα επίπεδα.  
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1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Χρήση από τους καταναλωτές, Χρήσεις ευρείας 
διασποράς 

 
Κύριες ομάδες χρηστών : SU 21: Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ 

κοινό = καταναλωτές) 

Κατηγορία χημικού προϊόντος : PC12: Λιπάσματα 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης στο 

περιβάλλον 

: ERC8b, ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές 

ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά 
συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας 
διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα  

 

2.1 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: ERC8b, 
ERC8e: Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, 
σε ανοικτά συστήματα, Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε 
εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα 

 

Παρατηρήσεις : Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν 
απαιτούνται για το περιβάλλον. 
 

 
 
 

2.3 Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των καταναλωτών για: Χρήση 
από τους καταναλωτές 
PC12: Λιπάσματα 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Συγκέντρωση της Ουσίας στο 
Μείγμα/Αντικείμενο 

: Καλύπτει συγκεντρώσεις μέχρι 50%. 

 

Φυσική Μορφή (τη στιγμή της 
χρήσης) 

: Στερεό, χαμηλή δυνατότητα σχηματισμού σκόνης 

 

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης 

Παρατηρήσεις : Συχνότητα χρήσης: Σπάνια 
 

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση του κινδύνου  

Έκθεση μέσω δέρματος : Μέσα από τα χέρια / ένα χέρι / παλάμη χεριών (428 κ.ε.) 

Άλλες συγκεκριμένες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών  
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Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 

χώρο 

: Σε εσωτερικό χώρο 

Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό 
χώρο 

: Σε εξωτερικό χώρο 

 
 

Προϋποθέσεις και μέτρα σχετικά με τη προστασία των καταναλωτών (π.χ συμβουλές 

συμπεριφοράς, προσωπική προστασία και υγιεινή) 

Μέτρα για τον Καταναλωτή : Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. 
 

 

3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της 

 

Περιβάλλον 

Συμβάλλον 

Σενάριο 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Τμήμα Είδος 

τιμής 

Επίπεδο 

Έκθεσης 

RCR 

ERC8b 

ERC8e 

  Άλλο    

Παρατηρήσεις: Αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου δεν απαιτούνται για 
το περιβάλλον. 

Καταναλωτές 

Συμβάλλον 

Σενάριο 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
της Έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Είδος τιμής Επίπεδο 

Έκθεσης 

RCR 

PC12 ECETOC TRA Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Δέρμα 1,429 mg / kg 

σωματικό βάρος 
/ ημέρα 

0,558 

  Συστηματική, Μακράς 

διάρκειας 

Όλοι οι τρόποι   0,558 

 
 

4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης 

 

Το παρόν έντυπο δεδομένων Ασφαλείας παρέχει στον χρήση μέτρα διαχείρισης κινδύνου και λειτουργικές 
συνθήκες που του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί με ασφάλεια με την ουσία / μείγμα. Αν άλλα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου/ λειτουργικές συνθήκες υιοθετηθούν, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι 

διαχειρίζονται σε τουλάχιστο αντίστοιχα επίπεδα.  
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