
 

 
Χημική & Γεωργική Βιομηχανία Επιστημονική Έρευνα 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

MICOSAT-F TAB PLUS WP  
Σύμφωνα με το παράρτημα  II του Κανονισμού 1907/2006 (REACH) και τους Κανονισμούς 

453/2010 & 1272/2008 (CLP) 
Ημ. αναθεώρησης: 1-2-2017 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

1.1    Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις  
Στοιχεία του παρασκευάσματος  

 
Προσδιορισμός -περιγραφή Βελτιωτικό εδάφους σε σκόνη με μυκοριζικούς και 

συμβιωτικούς της ριζόσφαιρας μικροοργανισμούς  
Εμπορικό όνομα  MICOSAT-F TAB PLUS WP 
 
1.2    Χρήση του παρασκευάσματος 
 

Χρήση προϊόντος  Συνιστάται για όλα τα καλλιεργούμενα: δένδρα, μεγάλες 
καλλιέργειες, κηπευτικά και ριζωματώδεις καλλιέργειες   
και καλλωπιστικών. Για από εδάφους κυρίως χρήσεις 

  
1.3    Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Tηλέφωνο            22950-45100  
28ο χλμ. Εθνικής Οδού, 
Αθηνών Λαμίας 

 Fax :                       22950 45250 

19014  Αφίδναι   Email             agrochemical@vioryl.gr                      
Προϊόν της C.C.S. Aosta S.r.l. Frazione Olleyes, 9 – 11020 Quart (AO)  

 
1.4    Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 
2.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1    Ταξινόμηση του μείγματος 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008ΕΚ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008: 
Φράσεις Ρ: 
Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

2.2     Περιβάλλον 

Όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης του 
περιβάλλοντος. 

2.3    Άλλοι κίνδυνοι  

ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΚΡΗΞΙΜΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.   
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

3.1    Σύνθεση των συστατικών   
Ενδομυκόριζες  
του γένους Glomus (G.coronatum GO01 και GU53, G.caledonium GM24, G.intraradices GB67 και     
GG31, G.mossae GP11 και GC11, G. viscosum GC41 ) 
Βιολογικά ενεργοί οργανισμοί 
Βακτήρια ριζόσφαιρας: Bacillus subtilis BA41, Streptomyces spp. SB 14, Pseudomonas spp.  
Σαπροφυτικοί μύκητες Trichoderma harzianum TH01, Trichoderma viride TV03.  
Ζυμομύκητας: Pichia pastoris PP 59 



 
 
Το βιολογικό τμήμα, αραιώνεται με οργανικό υπόστρωμα (από το ακατέργαστο εμβόλιο) και 
αδρανές υπόστρωμα αποτελούμενο από σεπιόλιθο, και / ή μπεντονίτη και / ή ζεόλιθο και / ή 
καολίνη.  
 

4.    ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
Επαφή με το δέρμα:  παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ενόχληση αν έρθει σε επαφή με 
το δέρμα Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι την πάσχουσα περιοχή 
Κατάποση: μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρροια. Μην προκαλέσετε εμετό. Δώστε νερό ή γάλα 
στον πάσχοντα.  
Επαφή με τα μάτια: η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ενόχληση. Ξεπλύνετε καλά με 
άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.  
Εισπνοή: η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ενόχληση και βήχα. 
Μετακινήστε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα  
Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: κανένα δυσμενές αποτέλεσμα δεν είναι έχει αναφερθεί. 
 

5.          ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ   
 

5.1    Εάν το προιόν δεν περιλαμβάνεται άμεσα στην πυρκαγιά 
Χρησιμοποιήστε τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα για να περιορίσετε την πυρκαγιά.  

 
5.2     Εάν το προϊόν είναι εκτεθειμένο σε πυρκαγιά   
Αποτρέψτε οποιαδήποτε μόλυνση του προϊόντος από τα πετρέλαια ή άλλα καύσιμα υλικά.  

 
6.          ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ                  

 
Οποιαδήποτε έκχυση του προϊόντος πρέπει να καθαριστεί αμέσως, να σκουπιστεί και να 
τοποθετηθεί σε ένα καθαρό κιβώτιο για την ασφαλή διάθεση.  
Ανάλογα με το βαθμό και τη φύση της μόλυνσης απαλλαγείτε από το προϊόν, είτε με προσθήκη  
του καθαρού προϊόντος στο έδαφος ή καταστρέφοντάς το σε ειδικές θέσεις αν έχει επιμολυνθεί 
με επικίνδυνα υλικά.  

 
7.            ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1    Χειρισμός 

Μην κάνετε πρόσμιξη του προϊόντος με άλλα ασυμβίβαστα υλικά. 
Αποφύγετε την περιττή έκθεση του προϊόντος στην ατμόσφαιρα για να μην προσλάβει υγρασία.  

7.2    Αποθήκευση 

Κρατήστε το μακριά από καύσιμες ύλες, πηγές θερμότητας ή πυρκαγιάς.  
Διατηρείτε το χώρο αποθήκευσης καθαρό.  
Το κτήριο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προϊόντος πρέπει να είναι ξηρό και καλά 
αερισμένο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου. 
 

8.          ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

8.1     Όρια επαγγελματικής έκθεσης    Δεν αναφέρονται.  
 
8.2     Πρόληψη   
Αποφύγετε την άσκοπη εισπνοή και παρέχετε τον απαιτούμενο εξαερισμό όπου είναι απαραίτητο 
 
8.3     Προσωπική προστασία 
Φορέστε κατάλληλα γάντια κατά τον χειρισμό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Αν η συγκέντρωση της σκόνης είναι μεγάλη φορέστε προστατευτική μάσκα.  
Μετά από την χρήση του προϊόντος, πλύνετε τα χέρια σας. 

 
9.           ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Εμφάνιση:  Μικρόκοκκοι χρώματος γκρι-λευκό 
Οσμή:  Άοσμο ή ελαφριά μυρωδιά μανιταριού 
pH: 
Φαινόμενη πυκνότητα : 

6-8 
700-900 kg/m3 

Σημείο τήξης:  Το προιόν αποσυντίθεται πριν την τήξη 
Εκρηκτικές ιδιότητες  Μη εκρηκτικό  
Διαλυτότητα στο νερό   Δεν έχει προσδιορισθεί 



 
10.         ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 
10.1    Σταθερότητα  
Το προϊόν είναι σταθερό υπό τους κανονικούς όρους αποθήκευσης και ορθού χειρισμού. 

10.2    Ειδικές προφυλάξεις   

Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος σε συνθήκες υγρασίας 
Μη κάνετε προσμίξεις με ασυμβίβαστα υλικά   
Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση του προϊόντος στην ατμόσφαιρα.  
Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.  

10.3     Συνδυαστικότητα 

Δεν αναφέρονται στοιχεία 
 

11.      ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 

11.1     Γενικά    Βλέπε Παρ. 3.1. 

11.2     Στοιχεία τοξικότητας   

Στοιχεία LD50 Οξείας τοξικότητας σε αρουραίους: δεν αναφέρονται 
Δερματικός ερεθισμός σε κουνέλι: μη ερεθιστικό 
Ερεθισμός των ματιών σε κουνέλι: μη ερεθιστικό 
 

12.       ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
12.1 Οικοτοξικότητα  
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα του σε μικρές δόσεις και περιορισμένες 
συνολικές ποσότητες /καλλιέργεια δεν προκύπτει κίνδυνος για το περιβάλλον. Σε περίπτωση 
τυχαίας έκχυσης μεγάλης ποσότητας, το καθαρό προϊόν μπορεί να απορριφθεί στο έδαφος. 

13.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ        

13.1    Γενικά   

Απαλλαγείτε από το προϊόν, αν χρειαστεί αποβολή του σε ειδικά κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.  
 

14.         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

UN κατάταξη 

14.1   Οδική και σιδηροδρομική μεταφορά (ADR/RID) 
ADR/RID Κλάση κινδύνου: 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 
 
14.2   Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) 
IMDG Κλάση κινδύνου: 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 
 
14.3   Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI) και (IATA- DGR) 
ICAO/IATA Κλάση κινδύνου : 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 
 

15.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

15.1    Οδηγίες  E.Κ 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008ΕΚ. 
 

16.        ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το προϊόν δίνονται με ακρίβεια και είναι 
βασισμένες στην καλή γνώση του προϊόντος.  
Καμία νομική ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση για τις συνέπειες της κακής χρήσης του προϊόντος. 

 Ημερομηνία έκδοσης / τελευταίας ανανέωσης: 1/2/2017 


