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11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  οουυσσίίααςς  //  ππααρραασσκκεευυάάσσµµααττοοςς  κκααιι  εεττααιιρρεείίααςς  

1.1. ΣΣττοοιιχχεείίαα    οουυσσίίααςς//  ππααρραασσκκεευυάάσσµµααττοοςς 

ΠΡΟΪΟΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 

Συνώνυµα Απλό, διπλό, τριπλό υπερφωσφορικό, PADR  

Χηµικός τύπος  

Αριθµός CAS   

Χηµική σύνθεση Φωσφορικό µονο, δι, τρι ασβέστιο 

  

11..22..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεττααιιρρεείίααςς  

∆ιεύθυνση Παραγωγού: 
 
 
 
Επικοινωνία: 
Τηλέφωνο ανάγκης:  
 

Rotem Amfert Negev Ltd. 
NovaPeak Division 
Mishor Rotem, Mobile Post Arava 86800  
ISRAEL 
Τηλ: +972-8-6465731, Fax  +972-8-6465811 
+972-865-04777 
 

22..  ΣΣύύσστταασσηη  //  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  τταα  σσυυσσττααττιικκάά  
 
 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

TCP + DCP + MCP + CaSΟ4 

Τυπικές τιµές 

Ολικό P2O5:                20-49% 

Υδατοδιαλυτό Ρ2Ο5:   18-46% 

Ελεύθ. Οξύτητα:         0,5-2,5% 
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33..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  
∆εν έχουν αναφερθεί κίνδυνοι.  

44..  ΠΠρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς  

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

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. 

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 
Πλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική 
συµβουλή άµεσα. 

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

55..  ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααπποολλέέµµηησσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς  

Μέσα πυρόσβεσης 
Μη εύφλεκτο. 

Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ανάλογα 
µε τις συνθήκες της φωτιάς.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης 
(Υπό συνθήκες φωτιάς) 

Ερεθιστικοί καπνοί οξειδίων του φωσφόρου µπορεί να 
προκληθούν κατά τη θερµική αποδόµηση.  

 

66..  ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττυυχχααίίααςς  έέκκλλυυσσηηςς  

∆ιαδικασίες εκκένωσης & Ατοµική 
προστασία 

Όταν δηµιουργείται σκόνη χρησιµοποιείστε 
προστατευτικό εξοπλισµό:  

Φίλτρο για σκόνη, γάντια, γυαλιά και προστατευτικό 
ρουχισµό. 

Προστασία του περιβάλλοντος ∆εν αναµένονται οικολογικά προβλήµατα. 
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77..  ΧΧεειιρριισσµµόόςς  κκααιι  ααπποοθθήήκκεευυσσηη    

ΧΧεειιρριισσµµόόςς          
 
 

Όταν δηµιουργείται σκόνη χρησιµοποιείστε προστατευτικό 
εξοπλισµό: Φίλτρο για σκόνη, γάντια, γυαλιά και 
προστατευτικό ρουχισµό. 

Αποθήκευση     Αποθηκεύστε σε ξηρό χώρο 

 

88..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττοο  ππρροοϊϊόόνν  //  ααττοοµµιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  

ΌΌρριιαα  έέκκθθεεσσηηςς::    ∆∆εενν  έέχχοουυνν  κκααθθοορριισσττεείί      

    ΑΑπποοφφύύγγεεττεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσκκόόννηηςς  
 

ΕΕξξοοππλλιισσµµόόςς  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς:: 

Προστασία αναπνοής Φίλτρα για σκόνη 

Προστασία για το 
δέρµα 

Γάντια , προστατευτικός ρουχισµός 

Προστασία για τα 
µάτια /πρόσωπο 

Γυαλιά  

Ειδικά µέτρα 
υγιεινής 

Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια µετά το χειρισµό της 
ουσίας.  
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99..  ΦΦυυσσιικκέέςς  κκααιι  χχηηµµιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Φυσική κατάσταση Στερεό  

Χρώµα Καφέ 

Οσµή Άοσµο 

Σηµείο τήξης Μη διαθέσιµο 

Θερµική αποδόµηση  

Σηµείο βρασµού Μη διαθέσιµο 

Τάση ατµών Μη διαθέσιµο 

Ειδικό βάρος  1,0-1,1 

Σχετική τάση ατµών  Μη διαθέσιµο 

Σηµείο ανάφλεξης  Μη εύφλεκτο 

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης  

pH  Ελαφρά όξινο 

1100..  ΣΣττααθθεερρόόττηητταα  κκααιι    ααννττιιδδρραασσιιµµόόττηητταα  

Συνθήκες προς αποφυγή   

Ασυµβατότητα µε άλλα υλικά  

Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης Οξείδια φωσφόρου σε περίπτωση φωτιάς. 

1111..  ΤΤοοξξιικκοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

Ποσοτικά στοιχεία για την τοξικότητα του προϊόντος δεν είναι διαθέσιµα  

1122..  ΟΟιικκοολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα    
∆εν αναµένονται οικολογικά προβλήµατα  

1133..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ((εεξξάάλλεειιψψηη))  
Συλλογή και απόρριψη . Καθαρισµός περιοχής. 
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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..  ΆΆλλλλαα  σσττοοιιχχεείίαα    

 

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.    

  
 


