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11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  οουυσσίίααςς  //  ππααρραασσκκεευυάάσσµµααττοοςς  κκααιι  εεττααιιρρεείίααςς  

1.1. ΣΣττοοιιχχεείίαα    οουυσσίίααςς//  ππααρραασσκκεευυάάσσµµααττοοςς 

Χηµική ονοµασία MAP – Μονο Αµµωνιακός Φώσφορος 

Συνώνυµα Φωσφορικό οξύ, µονο αµµωνιακό άλας, 
διυδρογονορθοφωσφορικό αµµώνιο, µονο αµµωνιακός 
φώσφορος, διυδρογονοφωσφορικό αµµώνιο,  
µονοβασικός αµµωνιακός φώσφορος.  

Χηµικός τύπος ΝΗ4Η2ΡΟ4 

Αριθµός CAS  7722-76-1 

Χηµική οµάδα Ανόργανο άλας 

Είδος προϊόντος και χρήση Λίπασµα, βιοµηχανικές χρήσεις 

11..22..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεττααιιρρεείίααςς  

∆ιεύθυνση Παραγωγού: 
 
 
 
Επικοινωνία: 
Τηλέφωνο ανάγκης:  
e-mail: 

Rotem Amfert Negev Ltd. 
NovaPeak Division 
Mishor Rotem, Mobile Post Arava 86800  
ISRAEL 
Τηλ: +972-8-6465731, Fax  +972-8-6465811 
+31-205-81510 
novapeak@iclfertilizers.com 

22..  ΣΣύύσστταασσηη  //  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  τταα  σσυυσσττααττιικκάά  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ CAS No. % Κ.Β. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι ΕC No. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩ

ΣΕΙΣ 

Φωσφορικό οξύ,  

µονο καλιούχο άλας 
7722-76-1 > 98 % NA 231-764-5 Καµία  
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33..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  
Επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία:  
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα, τα µάτια ή την αναπνευστική οδό.  
Επιβλαβές εάν καταποθεί.  
 

44..  ΠΠρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς  

Επαφή µε τα µάτια 
Κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, ξεπλύνετε τα µάτια µε 
τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητείστε 
ιατρική συµβουλή εάν επιµείνει ο ερεθισµός.  

Επαφή µε το δέρµα 
Πλύνετε το δέρµα µε αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά. Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και παπούτσια. 
Πλύνετε τα ρούχα και καθαρίστε καλά τα παπούτσια πριν 
τα χρησιµοποιήσετε ξανά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή 
εάν εµφανιστεί ερεθισµός. 

Εισπνοή  
Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε το άτοµο σε ανοικτό 
χώρο.  Εάν αναπνέει δύσκολα, χορηγείστε οξυγόνο. Εάν 
δεν αναπνέει εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε 
ιατρική συµβουλή άµεσα.  

Κατάποση 
Χορηγήστε 2-3 ποτήρια νερού. Ζητήστε ιατρική 
συµβουλή άµεσα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ µην δίνετε σε αναίσθητο άτοµο οτιδήποτε 
για πόση.  

Σηµείωση για ιατρούς Θεραπεύστε ανάλογα µε τα συµπτώµατα. 

55..  ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααπποολλέέµµηησσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς  

Μέσα πυρόσβεσης 
Μη εύφλεκτο. 

Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ανάλογα 
µε τις συνθήκες της φωτιάς.  

∆ιαδικασία πυρόσβεσης 
Καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. Αποφύγετε την 
εισπνοή καπνών καθώς µπορεί να είναι τοξικοί. Να 
στέκεστε αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Σε 
κλειστούς χώρους προµηθεύεστε τους πυροσβέστες µε 
κατάλληλη ατοµική αναπνευστική συσκευή σε θετική 
πίεση. Εµποδίστε τυχόν διαλυµένο ή  λειωµένο λίπασµα 
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να πέσει σε φρεάτια ή πηγές νερού.   

Ασυνήθιστοι κίνδυνοι φωτιάς και 
εκρήξεων  

∆ε θεωρείται εκρηκτικό. 
 

Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης 
(Υπό συνθήκες φωτιάς) 

Ερεθιστικοί και τοξικοί καπνοί αµµωνίας, οξειδίων του 
αζώτου και του φωσφόρου µπορεί να προκληθούν κατά 
τη φωτιά. 

Προστατευτικός εξοπλισµός 

Ως προληπτικά µέτρα οι πυροσβέστες και άλλα άτοµα 
που εκτίθενται θα πρέπει να έχουν ατοµική αναπνευστική 
συσκευή, MSHA/NIOSH (εγκεκριµένη ή αντίστοιχη) και 
πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό.  

 

66..  ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττυυχχααίίααςς  έέκκλλυυσσηηςς  

∆ιαδικασίες εκκένωσης & Ατοµική 
προστασία 

Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 

∆είτε την παράγραφο 8 ‘Ατοµική προστασία’. 

 Εκκενώστε την περιοχή για να γίνει καθαρισµός. 

Μετά τη διαρροή /έκλυση 
Μαζέψτε και τοποθετείστε το προϊόν σε καθαρό δοχείο µε 
σήµανση για χρήση. Αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης. 

Το υπόλοιπο προϊόν που δεν µπορεί να συλλεχθεί θα πρέπει να 
διαλυθεί προσεκτικά σε νερό, να εξουδετερωθεί µε αλκαλικό 
ανθρακικό ασβέστιο ή υδροξείδιο του ασβεστίου και έπειτα να 
απορριφθεί σε κατάλληλο χώρο επεξεργασίας λυµµάτων, 
ανάλογα µε  τη νοµοθεσία.  

Προστασία του περιβάλλοντος 
Φροντίστε για την αποφυγή ρύπανσης πηγών νερού,  
φρεατίων και αποχετευτικών δικτύων. 

77..  ΧΧεειιρριισσµµόόςς  κκααιι  ααπποοθθήήκκεευυσσηη    

ΧΧεειιρριισσµµόόςς          
 
 

Αποφύγετε την υπερβολική δηµιουργία σκόνης κατά το 
χειρισµό. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης και την επαφή µε το 
σώµα κατά το χειρισµό. Χρησιµοποιείστε κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό.   

ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη         
 

 

Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο, 
µακριά από µη συµβατά υλικά (βλέπε "υλικά για αποφυγή", 
µέρος 10). ∆ιατηρείτε τις συσκευασίες ερµητικά κλειστές. 
Κρατείστε το προϊόν µακριά από φωτιά. 
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88..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττοο  ππρροοϊϊόόνν  //  ααττοοµµιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  

ΌΌρριιαα  έέκκθθεεσσηηςς::  
Οι OSHA και ACGIH δεν έχουν καθιερώσει συγκεκριµένα όρια έκθεσης για αυτό το προϊόν. 
Παρ’όλα αυτά έχουν καθιερώσει όρια για σωµατίδια που δεν υπάγονται σε κανονισµούς 
(PNOR) και σωµατίδια χωρίς άλλη ταξινόµηση (PNOC), τα οποία είναι τα πιο αυστηρά όρια 
έκθεσης που εφαρµόζονται για τις σκόνες.  

Εισπνεόµενο 10 mg/m3, 8-hr TWA 
ACGIH TLV 

Αναπνεύσιµο 3 mg/m3 8-hr TWA 

Ολική σκόνη 15 mg/m3 8-hr TWA 
OSHA PEL 

Αναπνεύσιµο 5 mg/m3 8-hr TWA 

Άλλα  - 

   

Εξαερισµός Καλός γενικός εξαερισµός, ικανός να διατηρεί τα όρια  TLV-TWA κάτω από 
3 mg/m³ για τα αναπνεύσιµα σωµατίδια και κάτω από 10 mg/m³ για τα 
εισπνεόµενα σωµατίδια.  

ΕΕξξοοππλλιισσµµόόςς  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς:: 

Προστασία αναπνοής 

Χρησιµοποιείστε προστατευτική συσκευή αναπνοής, εγκεκριµένη από το 
NIOSH, όταν η έκθεση υπερβαίνει τα όρια OSHA των 15 mg/m3  ή τα όρια 
ACGIH των 10 mg/m3   για 8 ώρες TWA. Όταν το προϊόν αποθηκεύεται σε 
κλειστό χώρο, απαιτείται ατοµική αναπνευστική συσκευή για προστασία από τα 
αέρια αµµωνίας. 

Προστασία για το 
δέρµα 

Χρησιµοποιείστε προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
89/686/EC και τα standard EN374. 

Προστασία για τα 
µάτια /πρόσωπο 

Οι απαιτήσεις για την προστασία των µατιών και του προσώπου εξαρτώνται από 
τις συνθήκες εργασίας και τον τρόπο χειρισµού του προϊόντος. Κατάλληλος 
εξοπλισµός µε έγκριση ANSI Z87 θα πρέπει να επιλέγεται για τη χρήση για την 
οποία προορίζεται το προϊόν. Χρησιµοποιήστε γυαλιά ανθεκτικά σε χηµικά µε 
πλαϊνά προστατευτικά. Η επαφή µε το πρόσωπο θα πρέπει να αποφεύγεται µε τη 
χρήση προστατευτικού /ασπίδας προσώπου. 

Υγιεινή σε 
βιοµηχανίες  

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα και την εισπνοή θερµών 
ατµών. Να µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε παρά µόνο µετά από µπάνιο και 
αλλαγή ρούχων. 
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99..  ΦΦυυσσιικκέέςς  κκααιι  χχηηµµιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Εµφάνιση Λευκοί κρύσταλλοι 

Οσµή Άοσµο 

Σηµείο τήξης 190ο C 

Θερµική αποδόµηση > 190ο C 

Σηµείο βρασµού > 210ο C 

Τάση ατµών Μη διαθέσιµο 

Ειδικό βάρος (25ο C) 1.8 

Σχετική τάση ατµών (αέρας=1) Μη διαθέσιµο 

Σηµείο ανάφλεξης  Μη διαθέσιµο 

Όρια ανάφλεξης /έκρηξης Μη διαθέσιµο 

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Μη διαθέσιµο 

∆ιαλυτότητα στο νερό (25ο C) 370 g/l 

pH (1% υδατικό διάλυµα) 4.3-4.5 

1100..  ΣΣττααθθεερρόόττηητταα  κκααιι    ααννττιιδδρραασσιιµµόόττηητταα  

Χηµική Σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές θερµοκρασίες.  

Ασυµβατότητα µε άλλα υλικά 
Ισχυρές βάσεις και οξέα, υποχλωριώδες νάτριο, χαλκός 
και κράµατα χαλκού.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης Οξείδια φωσφόρου,  οξείδια αζώτου (NOx) και 
αµµωνία. Αµµωνία απελευθερώνεται και υπό βασικές 
συνθήκες. Πρόκειται για ερεθιστικά και τοξικά αέρια 

Επικίνδυνος πολυµερισµός ∆εν συµβαίνει.  
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1111..  ΤΤοοξξιικκοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

Οξεία τοξικότητα από το στόµα σε ποντίκια , LD50 5750  mg/kg (1) 
Οξεία τοξικότητα από το στόµα σε κουνέλια,  LD50 > 7940 mg/kg (1) 

Ερεθισµός στο δέρµα, κουνέλια Μη διαθέσιµο 
Ερεθισµός στα µάτια, κουνέλια Μη διαθέσιµο 
Ευαισθητοποίηση δέρµατος, χοιρίδια Μη διαθέσιµο 

Ames Test, Salmonella typhimurium & Escherichia coli Μη διαθέσιµο 

Χρόνια τοξικότητα:  

Καρκινογένεση:                                                  

IARC                                                                                           Μη εγγεγραµµένο 

NTP 11th Report on Carcinogens                                             Μη εγγεγραµµένο 

OSHA                                                                                         Μη εγγεγραµµένο 

(1) Στοιχεία από  ESIS 

1122..  ΟΟιικκοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα    
Τύχη στο περιβάλλον 
 
Όταν απελευθερώνεται στο έδαφος µπορεί να διηθηθεί στα υπόγεια ύδατα.  
Όταν απελευθερώνεται σε νερό: 

- Αµµωνιακά ιόντα, που είναι τοξικά για τα ψάρια, απελευθερώνονται. 
- Απελευθερώνονται ιόντα φωσφόρου που συµβάλλουν στον ευτροφισµό. 

 

Παραµονή/Αποικοδόµηση 
Ο φώσφορος µετατρέπεται σε φωσφορικά ασβεστίου ή σιδήρου/ αργιλίου και ενσωµατώνεται στην οργανική 
ουσία του εδάφους.  

Βιοσυσσώρευση 
Μη διαθέσιµη.  
Οικοτοξικότητα 

Μη διαθέσιµη. 
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1133..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ((εεξξάάλλεειιψψηη))  

Απόρριψη αποβλήτων 

  

Απόρριψη σε κατάλληλη εγκατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες 
του µέρους 6. 
Αποφύγετε την απόρριψη σε υδάτινες πηγές και φρεάτια. 
Να λαµβάνετε υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες. 

Απόρριψη συσκευασιών 
Η απόρριψη των κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε όλους τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς  κανόνες. 

1144..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  

IMDG/UN                                       ∆εν υπάγεται  
ICAO/IATA                                    ∆εν υπάγεται 
RID/ADR                                        ∆εν υπάγεται 
US DOT                                          ∆εν υπάγεται 

CANADA TDG                              ∆εν υπάγεται 

  1155..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς  κκααννοοννιισσττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

EC No.  231-764-5 

Κανονισµοί Αυτή η χηµική ουσία δεν περιλαµβάνεται στο Παράτηµα Ι της Οδηγίας 
67/548/ΕΕC 

Σήµανση Καµία 

Φράσεις R Καµία 

Φράσεις S Καµία 

  

ΚΚααττάάσστταασσηη  κκααττααλλόόγγωωνν  
 

Κατάλογος Κατάσταση 
UNITED STATES (TSCA)  Περιλαµβάνεται 
CANADA (DSL)  Περιλαµβάνεται 
EUROPE (EINECS/ELINCS)  Περιλαµβάνεται 
AUSTRALIA (AICS)  Περιλαµβάνεται 
JAPAN (MITI)  Περιλαµβάνεται 
NEW ZEALAND (NZIOC)  Περιλαµβάνεται 



 
 

  
  

∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ : 91/155/EEC & 2001/58/EC 

ΠΡΟΪΟΝ:            MMAAPP  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
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1166..  ΆΆλλλλαα  σσττοοιιχχεείίαα    

Κείµενο για φράσεις R που αναφέρονται στο µέρος 2:   Κανένα 

Αιτία αναθεώρησης:                                                         Εισαγωγή ειδικής Ευρωπαϊκής Έκδοσης                                                         

ΣΣυυννττοοµµοογγρρααφφίίεεςς::  
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
OSHA - Occupational Safety and Health Administration  
TLV -    Threshold Limit Value  
PEL -    Permissible Exposure Limit  
TWA -   Time Weighted Average  
STEL -  Short Term Exposure Limit  
NTP -    National Toxicology Program  
IARC -   International Agency for Research on Cancer  
NDSL -  Non domestic Substances List 

NA -      Not available 

 

Παρόλο που οι πληροφορίες και οι συστάσεις που δίδονται µε το παρόν παρουσιάζονται µε 
καλή πίστη και θεωρούνται σωστές από αυτή την ηµεροµηνία και στο εξής, η Rotem Amfert 
Negev Ltd. δεν διατυπώνει εγγύηση ή δήλωση για την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών. Οι 
πληροφορίες παρέχονται υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα καθορίσει την ασφάλεια και την 
καταλληλότητα για τη χρήση του προϊόντος. Σε καµία περίπτωση η Rotem Amfert Negev 
Ltd. δε φέρει ευθύνη για ζηµίες οιαδήποτε τύπου που προκύπτουν από τη χρήση ή βάσει των 
πληροφοριών που δίδονται. Καµία δήλωση ή εγγύηση, είτε εξεφρασµένη είτε υπονενοηµένη, 
για την εµπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριµένη χρήση ή οιασδήποτε άλλης φύσεως 
δεν δίνεται µε το παρόν σε σχέση µε τις πληροφορίες ή το προϊόν στο οποίο αυτές 
αναφέρονται.    

Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας προετοιµάστηκε από τον υπεύθυνο Ασφαλείας και Περιβάλλοντος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45EC και  2001/58/EC.    

Τηλ: 00972-8-6465 341 

Φαξ: 00972-8-6465 342 

Email: lati@dsw.co.il                                                                                                                                                             

 

Τέλος δελτίου δεδοµένων 

  
 


