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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) No. 1907/2006 

ΘΕΙΟ ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ 98%  

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1  Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  

Εµπορική Ονοµασία  : ΘΕΙΟ ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ 98% ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ 

Χηµική Ονοµασία : Θείο  

Αριθµός καταχώρησης REACH : - (µείγµα) 

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

Χρήση : Στη γεωργία 

1.3  Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας  

Εταιρεία  : SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Λεωφ. Αθηνών 142 
104 42 Αθήνα 
τηλ: +30 210 5245115, fax: +30 210 5220858  

Εργοστάσιο Σουσάκι Κορινθίας 
200 03 Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος 
τηλ: +30 27410 48180, fax +30 27410 48961 

E-mail: sulphur@sulphur.gr 

e-mail για ∆.∆.Α.  : sulphur@sulphur.gr 

1.4  Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης   

τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: : +30 210 7793777 

2.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

Ασφάλεια : Σε µορφή σκόνης αιωρούµενης στον αέρα µπορεί να αναφλεγεί εύκολα σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος παρουσία στατικού ηλεκτρισµού , οξειδωτικών µέσων, 
σπινθήρα, φλόγας ή λόγω τριβής/θερµότητας , µε πιθανότητα έκρηξης.  

Υγεία : Σε στερεή κατάσταση δεν παρουσιάζει τοξικότητα.  

Σε υγρή κατάσταση ενδέχεται να είναι τοξικό, λόγω έκλυσης ατµών υδρόθειου. 

Άτοµα που παρουσιάζουν αλλεργία σε φάρµακα που περιέχουν θείο, πιθανόν να 
παρουσιάσουν αλλεργική αντίδραση και στο συγκεκριµένο προϊόν. 

Περιβάλλον : Μέτρια τοξικό για την υδρόβια ζωή. 
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2.1  Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP):  

Ερεθισµός του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 2 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος  

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/EK (DPD) και τις 
τροποποιήσεις τους: 
Ερεθιστικό, Xi 

∆ηλώσεις κινδύνου R38 Ερεθίζει το δέρµα 

2.2  Στοιχεία επισήµανσης  

Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 

Εικονογράµµατα κινδύνου:  

GHS-07 

Προειδοποιητική λέξη:         Προσοχή  

∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 

Ρ264 
 

Πλένετε τα χέρια σχολαστικά µετά το χειρισµό (Ρ264) 

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/το 
πρόσωπο  

Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο 
σαπούνι και νερό  

Ρ321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα)  

Ρ332+Ρ313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: 
Συµβουλευθείτε/Επισκεφτείτε γιατρό  

∆ηλώσεις προφυλάξεων: 

Ρ362 Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιµοποιήσετε  

Αριθµός Ευρετηρίου 016-094-00-1  

Επισήµανση σύµφωνα µε τις Οδηγίες 67/45/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις τους 

Σύµβολο κινδύνου:  

  Xi, Ερεθιστικό  

Φράσεις ειδικών κινδύνων: R38 Ερεθίζει το δέρµα 

S2 Μακριά από παιδιά Φράσεις ασφαλούς χρήσης: 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 

Αριθµός Ευρετηρίου 016-094-00-1  
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3.  ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Επικίνδυνα συστατικά : Υδρόθειο (που εκλύεται όταν το θείο είναι σε ρευστή κατάσταση), ppm : 30 
(max) 
 

Συστατικό Αριθµός CAS  Αριθµός ΕΚ % (βάρος) 
 

Θείο 7704-34-9 231-722-6 98 

Βοηθητικές 
ουσίες - - 2 

 

 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Σύµφωνα µε το παραρτήµατα II και III 
της ΑΧΣ 378/94) 
 

ΟΥΣΙΑ 
Αριθµός 

CAS 
Αρ. 

EINECS 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 7446-09-5 231-195-2 Τοξικό Τ R23, R34 

Υδρόθειο (H2S) 7783-06-4 231-977-3 

Εξαιρετικά Εύφλεκτο F+ 
Πολύ Τοξικό Τ+ 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον Ν 
R12, R26, R50 

 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1  Περιγραφή των µέτρων των πρώτων βοηθειών 

Εισπνοή  : Μεταφέρετε αµέσως τον παθόντα µακριά από το σηµείο της έκθεσης σε 
καθαρό, ήσυχο, δροσερό και καλά αεριζόµενο περιβάλλον. Τοποθετήστε 
τον σε ύπτια θέση µε τα πόδια ελαφρά υψωµένα, χαλαρώστε ζώνη, κολάρο 
κλπ και σκεπάστε τον µε κουβέρτα. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του ή τις 
διατηρεί αλλά αναπνέει µε δυσκολία χορηγήστε του οξυγόνο και προβείτε 
σε εξωτερικές καρδιακές µαλάξεις. Αν δεν αναπνέει εφαρµόστε τεχνητή 
αναπνοή. Μόλις η αναπνοή επανέλθει χορηγήστε του οξυγόνο και αν κριθεί 
αναγκαίο προβείτε σε εξωτερικές καρδιακές µαλάξεις. Ζητήστε αµέσως 
ιατρική βοήθεια.  

Επαφή µε το δέρµα 
 

: Αποµακρυνθείτε από την περιοχή του συµβάντος. Αφαιρέστε αµέσως τα 
ρούχα και τα παπούτσια που έχουν ρυπανθεί (επίσης ρολόι, κοσµήµατα 
κ.ά.). Ξεπλυθείτε τοπικά µε νερό και ακολούθως πλυθείτε καλά µε άφθονο 
νερό και σαπούνι για 15 λεπτά τουλάχιστον. Επάλειψη µε παραφινέλαιο ή 
βαζελίνη ανακουφίζει. 
Εάν ο ερεθισµός επιµένει ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

Επαφή µε τα µάτια 
 

: Αποµακρυνθείτε από την περιοχή του συµβάντος και πλύνετε αµέσως τα 
µάτια σας για τουλάχιστον 15 λεπτά µε φυσιολογικό ορό ή άφθονο νερό 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Βγάλτε τους φακούς επαφής µετά από 5 
λεπτά πλυσίµατος. Αν ο ερεθισµός επιµένει συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο. 
ΜΗ χρησιµοποιήσετε ποτέ κολλύριο ή άλλο υγρό στο µάτι χωρίς έγκριση 
γιατρού. (Κολλύρια µε βορικό οξύ επιδεινώνουν τον ερεθισµό). 
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Κατάποση 

 

: Ξεπλύνετε το στόµα µε νερό, χορηγήστε νερό και προκαλέστε εµετό αν ο 
παθών έχει τις αισθήσεις του. 
Μην προκαλείτε εµετό και µη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόµα σε άτοµα 
που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε το 
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
 

4.2  Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες 

Το θείο έχει πολύ χαµηλή οξεία τοξικότητα για τον άνθρωπο. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις ερεθίζει το 
δέρµα και τα µάτια χωρίς να προκαλεί αλλεργική ευαισθητοποίηση ή άλλες µη αναστρέψιµες βλάβες. 
Κατόπιν έκθεσης από εισπνοή σε περίπτωση µεγάλης συγκέντρωσης σκόνης το θείο µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό του ρινικού βλεννογόνου ( φτάρνισµα, βήχα, καταρροή). Σε περίπτωση κατάποσης 
λειτουργεί ως ήπιο υπακτικό. 
 

5.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Για την καταπολέµηση περιστατικού πυρκαγιάς, διατηρείται αποστάσεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι 
διάδροµοι διαφυγής είναι πάντα ελεύθεροι. Μεγάλης έκτασης φωτιές αντιµετωπίζονται µόνο από 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Ειδοποιείστε αµέσως την πυροσβεστική υπηρεσία. 

5.1  Πυροσβεστικά µέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Μεγάλης έκτασης φωτιές, αντιµετωπίζονται µε χρήση αφρού 
ή νερού υπό µορφή σπρέι 
Μικρής έκτασης φωτιές, αντιµετωπίζονται µε χρήση άµµου 
(κατά προτίµηση λεπτόκοκκη), αφρού, ξηρής σκόνης, 
διοξείδιο του άνθρακα [CO2] ή ξηρά χηµικά µέσα ή νερού 
υπό µορφή σπρέι 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα 
 

: Νερό µε υψηλή πίεση 

5.2  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 

Μη ρίχνετε νερό µε υψηλή πίεση άµεσα στη φωτιά. Κίνδυνος να διασπαστεί το καιόµενο θείο και να 
διασκορπιστεί η φωτιά ή να δηµιουργηθούν σύννεφα σκόνης θείου και να προκληθεί έκρηξη. Κίνδυνος 
αναζωπύρωσης. Ετοιµότητα για τουλάχιστον 4 ώρες. Σε υψηλές θερµοκρασίες εκλύεται τοξικός καπνός 
διοξείδιου του θείου ή/και υδρόθειου τα οποία ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστηµα.  

5.3  Συστάσεις προς τους πυροσβέστες 

Οι πυροσβέστες θα πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή (SCBA), καθώς και 
µε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία (πυράντοχη στολή). 

Σηµείωση: Οι φλόγες από την ανάφλεξη του προϊόντος είναι χαµηλού ύψους, χρώµατος σκούρο µπλε 
τη νύχτα και αόρατες στο φως της ηµέρας εκτός από τον καπνό και τη θερµότητα. Το καιόµενο υλικό 
αποκτά σκούρο κοκκινόµαυρο χρώµα. 

Εκκενώστε αµέσως την περιοχή. Περιορίστε την εξάπλωση της φωτιάς ενεργώντας από απόσταση 
ασφαλείας και από προφυλαµένη θέση, αντίθετη προς την κατεύθυνση του ανέµου. Αποφύγετε την 
εισπνοή του καπνού, των αερίων. ∆ιατηρήστε δροσερές τις συσκευασίες στις οποίες, δεν έχει εξαπλωθεί 
η φωτιά µε ψεκασµό νερού. Σηµειώστε ότι το νερό πυρόσβεσης είναι τοξικό. Περιορίστε τη διαφυγή του 
καθώς και των αποβλήτων µε ανάχωµα προστασίας για συλλογή και µεταφορά τους προς απόρριψη σε 
εγκεκριµένο χώρο συλλογής αποβλήτων. 

Πλύνετε αµέσως µετά την πυρκαγιά την περιοχή µε νερό. Για να αποφευχθεί η ρύπανση του 
περιβάλλοντος ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες καθαρισµού (τµήµα 6 του παρόντος). Μετά το 
τέλος της πυρόσβεσης καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισµό σας, πλυθείτε καλά και αλλάξτε ρούχα. 

~ Περισσότερες πληροφορίες στα τµήµατα 6, 8, 1 
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6.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1  Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης 

Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα και τα ρούχα. Αποµονώστε την πηγή διαφυγής  και 
αποµακρύνεται τυχόν πηγές ανάφλεξης. Χρησιµοποιείστε κατάλληλα προστατευτικά µέσα (τµήµα 8). 
Ακολουθείστε τις διαδικασίες πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς (τµήµα 5). Αποφύγετε τη δηµιουργία 
σκόνης και την διασπορά µέσω του αέρα. Ενηµερώστε τις τοπικές αρχές. 

6.2  Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Να αποφεύγεται η είσοδος του υλικού σε αγωγούς αποχέτευσης ορύγµατα και υδάτινους αποδέκτες. 
Τυχόν υπολείµµατα καθαρισµού να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  

6.3  Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό  

Σκουπίστε και συλλέξτε (σκούπες από φυσικές ίνες, εργαλεία από αλουµίνιο για την αποφυγή 
δηµιουργίας σπινθήρα) το χυµένο προϊόν σε δοχεία. Πλύνετε την περιοχή µε νερό.  

Περισσότερες πληροφορίες στα τµήµατα: 7 για χειρισµό, 8 για ατοµική προστασία και 13 για διάθεση. 

7.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό  

Αποφύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή µε τα µάτια το δέρµα και τα ρούχα. Φοράτε µάσκα, 
κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και γυαλιά. Αν έρθει σε επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα 
πλυθείτε αµέσως καλά. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε 
όταν το χρησιµοποιείτε. Πλυθείτε καλά µετά το χειρισµό. Αποφύγετε ζηµιές στα µέσα συσκευασίας κατά 
τον χειρισµό. Αποφύγετε τη συγκέντρωση σκόνης στον εξοπλισµό σας. Καθαρίστε σχολαστικά τον 
εξοπλισµό µετά τη χρήση.  

7.2  Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων  

Να αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόµενο χώρο. Αποφύγετε την υπερθέρµανση. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτιστικός και ο ηλεκτρικός 
εξοπλισµός δεν αποτελούν πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τον στατικό ηλεκτρισµό. Μη χρησιµοποιείτε 
σπινθηρογόνα εργαλεία. Μην καπνίζετε. 
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: Το προϊόν παραµένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια όταν 
αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις συνιστάµενες συνθήκες αποθήκευσης στην αρχική απαραβίαστη 
συσκευασία του και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 

8.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1  Παράµετροι ελέγχου   

Εθνικά/κοινοτικά όρια 
επαγγελµατικής έκθεσης 

: ∆εν έχουν καθοριστεί όρια έκθεσης για το θείο. Συνίσταται 
όµως να λαµβάνονται υπόψη οι οριακές τιµές έκθεσης στη 
σκόνη (ολική και αναπνεύσιµη). 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists: 
Ολική σκόνη : Οριακή τιµή 8ωρης έκθεσης 10 mg/m3. 
Αναπνεύσιµη  σκόνη : Οριακή τιµή 8ωρης έκθεσης 5 mg/m3. 
Για την ελαχιστοποίηση της επαγγελµατικής έκθεσης ο 
χειρισµός του προϊόντος πρέπει να πραγµατοποιείται σε χώρο 
καλά αεριζόµενο. 
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8.2  Έλεγχοι έκθεσης 
  

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι : - 

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: 

Προστασία των µατιών/του 
προσώπου 

: Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας ή /και µάσκα προστασίας 
µατιών. 

Προστασία του δέρµατος : Κατάλληλη ολόσωµη φόρµα ή µακρυµάνικα πουκάµισα και 
µακριά πανταλόνια, µπότες και κάλτσες. 

Προστασία των χεριών : Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χηµικά. 

Προστασία των αναπνευστικών 
οδών 

: Προστατευτική µάσκα µε ειδικά φίλτρα. Αυτόνοµη 
αναπνευστική συσκευή για τις περιπτώσεις έκλυσης µεγάλων 
ποσοτήτων σκόνης και αντιµετώπισης περιστατικών 
πυρκαγιάς. 

Μέτρα ατοµικής υγιεινής : Αποφύγετε τη δηµιουργία και διασπορά σκόνης, την εισπνοή 
σκόνης ή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής 
έκθεσης 

: Μη ρυπαίνετε µε το προϊόν ή τη συσκευασία του ποτάµια, 
αρδευτικούς, υδρευτικούς ή αποχετευτικούς αγωγούς. 
∆ιαχείριση νερού καθαρισµού µε ίχνη υλικού σύµφωνα µε 
τους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τµήµα 13 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Όψη  : Κίτρινο στερεό, σκόνη 
 

Οσµή  
 

: Άοσµο (σε συνήθεις ατµοσφαιρικές συνθήκες) 
 

Πυκνότητα (στερεού) , 20 °C : 2,07 g/ml  

Πυκνότητα (υγρού) , 137 °C : 1,803 g/ml  

Σηµείο τήξεως (στερεού) 
 

: 112,8 °C 
 

Σηµείο ζέσεως (υγρού) 
 

: 444,6 °C 

Τάση ατµών (υγρού) , 140 °C : 0,11 mm Hg 

Τάση ατµών (στερεού) , 20 °C : < 0.0001 mm Hg 

Σηµείο ανάφλεξης  : 188 °C 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Σταθερό προϊόν στις συνιστάµενες συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης (βλ. τµήµα 7). 

10.1  ∆ραστικότητα : Σταθερό προϊόν στις προτεινόµενες συνθήκες χειρισµού και 
αποθήκευσης (τµήµα 7, Χειρισµός και Αποθήκευση) 

10.2  Χηµική σταθερότητα : Σταθερό προϊόν στις προτεινόµενες συνθήκες χειρισµού και 
αποθήκευσης (τµήµα 7, Χειρισµός και Αποθήκευση) 

10.3  Πιθανότητα επικίνδυνων 
αντιδράσεων 

: Υπό θέρµανση µπορεί να διασπαστεί  
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10.4  Συνθήκες προς αποφυγή  : Πολύ υψηλές θερµοκρασίες, γυµνές φλόγες, πηγές 
θερµότητας, ασύµβατα υλικά, στατικός ηλεκτρισµός. 

10.5  Μη συµβατά υλικά : Αντιδρά βίαια µε αλογόνα και τα ιόντα τους, καρβίδια, 
ψευδάργυρο, κασσίτερο, νάτριο, λίθιο, νικέλιο, παλλάδιο, 
φώσφορο, κάλιο, ίνδιο, ασβέστιο, βόριο, αργίλιο, ουράνιο, 
αµµωνία, νιτρικό αµµώνιο, υπερχλωρικό αµµώνιο, 
τριφθοριούχο και πενταφθοριούχο βρώµιο, υποχλωριώδες 
ασβέστιο, νιτρίδιο του κασίου, ενεργό άνθρακα, οξείδιο του 
χλωρίου, τριοξείδιο του χρωµίου, πενταφθοριούχο ιώδιο, 
διοξείδιο του µολύβδου, νιτρικό υδράργυρο, νιτρικό άργυρο, 
οξείδια του υδραργύρου, διοξείδιο του αζώτου, 
υπερµαγγανικό κάλιο, οξείδια του αργύρου, οξείδια θαλίου, 
υδρίδιο του νατρίου και υδρογονάνθρακες. 

10.6  Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης 

: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, διοξείδιο του θείου (SO2) και 
υδρόθειο (H2S). 
 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η άµεση τοξικότητα του θείου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή 

Ενδεικτικές τιµές:   

Οξεία τοξικότητα µέσω κατάποσης : LD50 /ποντίκια > 2.000 mg/kg σωµατικού βάρους 

Οξεία τοξικότητα µέσω εισπνοής : LD50 /ποντίκια (4 ώρες) > 5,49 mg/lt  

Εισπνοή : Παρατεταµένη εισπνοή πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό της 
αναπνευστικής οδού. 
Εισπνοή σκόνης θείου επιδεινώνει προϋπάρχον άσθµα ή 
άλλες πνευµονολογικές παθήσεις. 

Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης (κατόπιν αστοχίας), επέρχονται 
διαταραχές στο γαστρεντερικό σύστηµα και επηρεάζεται η 
λειτουργία των νεφρών. 
Πιθανόν να προκληθεί ναυτία και έµετος. 

∆έρµα  : Συχνή ή παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα προκαλεί 
ερεθισµό. 

Μάτια : Η σκόνη ερεθίζει τα µάτια 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Θεωρείται ελαφρά τοξικό για την υδρόβια ζωή  

Ενδεικτικές τιµές Οξείας τοξικότητας για την υδρόβια ζωή: 

Αµφίβια (48 hr) LC50  : 2.560 mg/lt 

∆αφνία (48 hr) ΕC50 : 5.000 mg/lt 

Ψάρια (48 hr) LC50 : 5.000 mg/lt 

Τα οξείδια του θείου που εκλύονται κατά την οξείδωση ή την ανάφλεξη µεγάλων ποσοτήτων προϊόντος, 
προκαλούν καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας και συµµετέχουν στην όξινη βροχή. 
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13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

 
Απόβλητα καταλοίπων 
συσκευασίας 
 

: Τυχόν κατάλοιπα συσκευασίας δεν πρέπει να απορρίπτονται 
σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ή αγωγούς αποχέτευσης. Η 
διαχείρισή τους πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς.  
 

Απόβλητα συσκευασίας 
 

: Οι άδειες συσκευασίες µπορούν να διατεθούν ως µη 
επικίνδυνα υλικά ή υλικά προς ανακύκλωση, σύµφωνα πάντα 
µε τους κανονισµούς.  
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

Ταξινόµηση µε 
βάση τον 
κανονισµό 

Αριθµός ΗΕ  

(UN Νumber) 

Οικεία ονοµασία 
αποστολής 

Τάξη κινδύνου 
κατά τη 
µεταφορά 
(Class) 

Οµάδα 
συσκευασίας 
(Packing group) 

Ετικέτα (Label)  Άλλες σχετικές 
πληροφορίες 

ADR/RID UN 1350 Θείο 

(Sulphur) 

4.1 III 

 

Αριθµός 
αναγνώρισης 
κινδύνου 
(Hazard 
identification 
number): 40 

 

IMDG UN 1350 

 

Θείο 

(Sulphur) 

4.1 III 

 

Αριθµός  
Emergency 
schedules 
(EmS): F-A, S-G 

 

 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
15.1  Νοµοθεσία σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον 

Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, Κανονισµός (ΕΚ) 453/2010 
(και τροποποιήσεις). 

Ταξινόµηση και Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
• Υπογράµµιση µε κόκκινο χρώµα στην αρίθµηση των τµηµάτων δηλώνει τροποποιήσεις της 

προηγούµενης έκδοσης 
       
• Η εταιρεία SULPHUR ΕΛΛΑΣ διευκρινίζει ότι οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνο το 

συγκεκριµένο προϊόν, όπως περιγράφεται παραπάνω και µόνο όταν δεν χρησιµοποιείται σε 
συνδυασµό µε άλλο προϊόν ή σε χρήση διαφορετική από αυτήν που παραπάνω προσδιορίζεται. Οι 
πληροφορίες είναι σωστές και ακριβείς σύµφωνα µε όσα είναι γνωστά στην εταιρία έως την 
αναφερόµενη ηµεροµηνία έκδοσης. Η εταιρεία SULPHUR ΕΛΛΑΣ διευκρινίζει ότι δεν αναλαµβάνει την 
ευθύνη για απώλειες ή ζηµιές που ενδέχεται να προκύψουν από την χρήση των παραπάνω υλικών. Οι 
παραπάνω πληροφορίες και συστάσεις τίθενται στη διάθεση των χρηστών ώστε αυτοί να εκτιµήσουν 
εάν τις θεωρούν ικανοποιητικές για τη χρήση που θα κάνουν στο υλικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης 
θα επιθυµούσε περισσότερα στοιχεία, παρακαλείται να επικοινωνήσει µε την εταιρία. 

 

 


