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1.Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 
 

 Λεπτομέρειες Προϊόντος:  

 Εμπορική ονομασία: ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ VITAL-K 

 Αριθμός Καταχώρησης: 01-2119489441-34-XXXX 

 Αριθμός CAS : 7778-80-5 

 Aριθμός EC : 231-915-5 

 Χρήση ουσίας /παρασκευάσματος: Λίπασμα 

 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 Medilco Hellas A.E. 
 Εθνικής Αντιστάσεως 7, 15232, Χαλάνδρι 
 Τηλ.: 2109213035, Φαξ: 2109213036 
 Email: info@medilcohellas.com 
 

 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 

Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 
 
2. Προσδιορισμός των κινδύνων 

 Ταξινόμηση ουσίας/παρασκευάσματος: 
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο. 
Το προϊόν περιέχει <1% KHSO4 και δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο. 
 

 Ταξινόμηση σύμφωνα με τη Νομοθεσία 1272/2008 (CLP/GHS) 
Δεν ταξινομείται 

 Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΚ ή 1999/45/ΕΚ 
Δεν ταξινομείται 

 Σήμανση : Καμία 

 Δηλώσεις επικινδυνότητας: Καμία 
 
3. Σύνθεση / στοιχεία για τα συστατικά 
Το προϊόν αποτελείται από ουσίες που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνες. 
Το προϊόν περιέχει <1% KHSO4 και γι’ αυτό δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο ούτε υπόκειται σε 
ταξινόμηση. 
 
4. Μέτρα πρώτων  βοηθειών 

 Γενικές Πληροφορίες:  

 Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε από την πηγή σκόνης. Εάν είναι απαραίτητο, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 Σε περίπτωση κατάποσης:  
    Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε νερό ή γάλα.  

 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  
Πλύσιμο με τρεχούμενο νερό και σαπούνι.. Εάν είναι απαραίτητο ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  
Κρατώντας τα μάτια ανοιχτά ξεπλύνετε για αρκετά λεπτά με τρεχούμενο νερό. Εάν είναι 
απαραίτητο καλέστε οφθαλμίατρο. 
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Σημείωση για ιατρούς:  
Εισπνοή αερίων από θερμική αποδόμηση ή φωτιά που περιέχουν αμμωνία, μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό και διαβρωτική επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα. 
 
5. Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

 Προτεινόμενα μέσα πυρόσβεσης 
     Εάν το λίπασμα δεν συνδέεται άμεσα με τη φωτιά χρησιμοποιήστε το καλύτερο διαθέσιμο 
μέσο για την πυρόσβεση. 
Εάν το λίπασμα συνδέεται άμεσα με τη φωτιά χρησιμοποιήστε άφθονο νερό, αφρό ή σκόνη 
πυρόσβεσης. 

 Ειδικοί κίνδυνοι: Θέρμανση μέχρι αποδόμηση απελευθερώνει τοξικούς καπνούς. 

 Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποδόμησης: Αμμωνία και πιθανώς οξείδια του 
φωσφόρου. 

 Προστατευτικός εξοπλισμός: 
Φορέστε μάσκα αερίων. 
 
 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  

 Ατομική πρόληψη: Αποφύγετε την επαφή με χυμένο προϊόν και την έκθεση σε σκόνη.  

 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Ανάλογα με το βαθμό και τη φύση της 
έκλυσης, να διατίθεται ως λίπασμα ή σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων. Αποφύγετε τη 
ρύπανση υδάτινων πηγών.  

 Μέθοδοι καθαρισμού: Τυχόν έκλυση του προϊόντος θα πρέπει να καθαρίζεται άμεσα και 
να τοποθετείται σε καθαρό δοχείο με σήμανση για ασφαλή διάθεση, αποφεύγοντας τη 
δημιουργία σκόνης.  

 
7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 

 Χειρισμός: 
Αποφύγετε την υπερβολική δημιουργία σκόνης.  
Αποφύγετε την επιμόλυνση με εύφλεκτα (diesel, γρασο,κλπ) και/ή ασύμβατα υλικά. 
Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση στον αέρα για την αποφυγή πρόσληψης υγρασίας. 
Όταν χειρίζεστε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήστε προστατευτικό 
εξοπλισμό, πχ γάντια. 
Καθαρίζετε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν την επισκευή ή συντήρηση. 
 

 Αποθήκευση:  
Αποθήκευση σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
Να αποθηκεύεται μακριά από πηγές θερμότητας ή φωτιάς. 
Μακριά από εύφλεκτα υλικά και ουσίες που αναφέρονται στο Τμήμα 10. 
Στον αγρό, διασφαλίστε ότι το λίπασμα δεν αποθηκεύεται κοντά σε σανό, σπόρους, diesel, 
κλπ. 
Όταν αποθηκεύεται χύμα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μην αναμιγνύεται με άλλα 
λιπάσματα. 
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνών λαμπτήρων στο χώρο αποθήκευσης. 
Συνιστάται να αφήνεται κενός χώρος 1 μέτρου γύρω από το συσκευασμένο προϊόν.  
Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι ξηρός και με καλό εξαερισμό.  
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 Υλικά που προτείνονται για συσκευασία 
Πλαστικά συνθετικά υλικά, ατσάλι και αλουμίνιο. Αποφύγετε τη χρήση χαλκού.  
 
 
8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία 

 Όρια έκθεσης: δεν υπαρχει συγκεκριμένο όριο 
Προτεινόμενα όρια για σκόνη ή εισπνεόμενα σωματίδια: ACGIH  TLV/TWA:  10mg/m3. 

 Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: 
Αποφύγετε την μεγάλη συγκέντρωση σκόνης και εξασφαλίστε καλό εξαερισμό όπου 
απαιτείται. Κατά το χειρισμό μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά το 
χειρισμό και πριν την κατανάλωση φαγητού ή το κάπνισμα.  

 Προστασία αναπνοής: Κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση μη επαρκούς 
εξαερισμού (ΕΝ 143,149 φίλτρα Ρ2,Ρ3) 

 Προστασία σώματος: Ρούχα εργασίας 

 Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια (πλαστικά, λαστιχένια ή δερμάτινα) όταν 
χειρίζεστε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Προστασία  ματιών: στεγανά γυαλιά με πλευρικά προστατευικά (ΕΝ 166).  
 
9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 Εμφάνιση: στερεό, κόκκοι, νιφάδες ή σκονη 

 Χρώμα: ποικίλει, από λευκό έως σκούρο (γκρι) 

 Οσμή: καμία 
 
10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 

 Σταθερότητα: Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού 
και χρήσης.  

 Συνθήκες προς αποφυγή:  
Θέρμανση πάνω από 155 βαθμούς Κελσίου (αποδομείται). Επαφή με ασύμβατα υλικά. Πηγές 
θερμότητας και φωτιάς. Θέρμανση υπό περιορισμό. 

 Υλικά προς αποφυγή: αλκάλια, ισχυρά οξέα, χαλκός και κράματα του. 

 Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης: Απελευθερώνεται αμμωνία μετά από αντίδραση 
με ισχυρές βάσεις ή μετά από θέρμανση. 

 
 
11. Τοξικολογικά στοιχεία 
Πληροφορίες για τα συστατικά 
Μη διαθέσιμα στοιχεία 
 
 
12. Οικολογικά στοιχεία 
Πληροφορίες για τα συστατικά 
Μη διαθέσιμα στοιχεία 

 
13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση/απόρριψη  
Μέθοδοι απόρριψης: Ανάλογα με το βαθμό και τη φύση της επιμόλυνσης διάθεση ως 
λίπασμα, σαν πρώτη ύλη για υγρά λιπάσματα ή σε κατάλληλο χώρο απόρριψης. Αποφύγετε 
την απόρριψη σε φρεάτια.  
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14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά 
 
Οδικές μεταφορές ADR/RID:  δεν ταξινομείται 
 
Θαλάσσιες μεταφορές IMDG: δεν ταξινομείται 
 
Αέριες μεταφορές IΑΤΑ: δεν ταξινομείται 

 
 

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις 
Το προϊόν δεν ταξινομείται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

 
 

16. Άλλα στοιχεία 
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας θεωρούνται σωστές, με βάση τα 
στοιχεία μας κατά την ημερομηνία της έκδοσης αυτής. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο ως οδηγίες για 
ασφαλή χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και απόρριψη και δεν αποτελούν εγγύηση για 
την ποιότητα του προϊόντος.  Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν  μόνο το συγκεκριμένο υλικό και 
ενδέχεται να μην ισχύουν σε περίπτωση χρήσης του υλικού σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλη 
διαδικασία που δεν περιγράφεται στο παρόν.  

 


