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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 26/6/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 28/6/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: AGREE WP 
 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
1.1.Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 

AGREE WP 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 14582/20-12-2016 
 
1.2.πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Βηνινγηθό Δληνκνθηόλν. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: 
 
Τπεύζπλνο γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά/Γηαλνκέαο: 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΗΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
570 22 ΗΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

Γηεύζπλζε e-mail: info@efthymiadis.gr 
l.vellis@efthymiadis.gr 

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: +30210-7793777 
 
 

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

       Κακία 

     

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

      EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

      νδεγίεο ρξήζεο. 

 

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο 

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: Καλέλα 

 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κακία 

 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: Κακία 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ηε ζθόλε. 
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P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

      P272: Σα κνιπζκέλα ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο. 

      Ρ280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

      κάηηα / πξόζσπν. 

      P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα.  
      P302+P352 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.  
      P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε /  
      Δπηζθεθζείηε γηαηξό.  
      P363 Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.  
 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

SP1: Με ξππαίλεηε ηα λεξά ύδξεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.  

 Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα, γπαιηά, κάζθα (γηα εθαξκνγέο ζε ζεξκνθήπην) θαη νιόζσκε θόξκα θαηά 
αλάκημε/θόξησζε θαη θαηά ηελ εθαξκνγή. 

 Πεξηέρεη  Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε. 
 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απηό ην πξντόλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ΑΒΣ (PBT) θαη αΑαΒ (vPvB) ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 

(ΔΚ) 1907/2006, Annex XIII. 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

Οπζίεο 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

Υεκηθή νλνκαζία Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008)

 
πγθέληξωζε 

[%] 

Bacillus thuringiensis 

subspecies aizawai 

strain Bt GC-91  
 

CAS        68038-71-1   
 
Αξηζ. ΔΚ   Με δηαζέζηκν

 

 

Γελ ηαμηλνκείηαη 50 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-δειώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 
 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: ε πεξίπησζε δπζθνιίαο ηεο αλαπλνήο  
κεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα 
μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ ηα 
ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 
 

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη 
θαη λεξό. Δάλ εκθαληζηεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εμάλζεκα: Εεηήζηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή. Πιύλεηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Μελ 
εθαξκόδεηε θακία άιιε θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή εθηόο από ηελ ζπκβνπιή 
ελόο γηαηξνύ.  

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό 
γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη 
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εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Δάλ ν εξεζηζκόο ησλ 
καηηώλ επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Μελ εθαξκόδεηε θακία άιιε 
θαξκαθεπηηθή ζπκβνπιή εθηόο από ηελ ζπκβνπιή ελόο γηαηξνύ. 
 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 
 
 

Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό, εάλ δελ 
αηζζάλεζηε θαιά. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό εθηόο θη αλ είλαη κε ζπκβνπιή 
γηαηξνύ. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ.  
 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. Δξεζηζηηθά ζπκπηώκαηα, 
βήραο, δύζπλνηα.  

Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.  
Αγωγή: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Ξεξή ρεκηθή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νκίριε λεξνύ. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Με δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη επηβιαβείο θαη δηαβξσηηθνύο αηκνύο / αέξηα. 

Δπηθίλδπλα πξνϊόληα θαύζεο:  Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ζείνπ (SOx). 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

- Γηαδηθαζία ππξόζβεζεο: Πξνζεγγίζηε ηε θσηηά από ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αέξα. Χξεζηκνπνηείζηε 

ςεθαζκό λεξνύ/νκίριε λεξνύ γηα λα δηαηεξήζεηε δξνζεξνύο ηνπο πεξηέθηεο. Μελ απνξξίπηεηε ην 

κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο ζην πεξηβάιινλ. 

 

-Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη απηόλνκε 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

 

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο: Απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο. Μελ εηζπλέεηε ηε ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ 

άκεζε επαθή κε ηελ νπζία. Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο. Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή 

θηλδύλνπ θαη ηεξήζηε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο: 

Χξεζηκνπνηήζηε ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία πνπ ζπληζηάηαη ζηελ Δλόηεηα 8. Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή 

θηλδύλνπ θαη απαγνξεύζηε ηελ είζνδν ζε πεξηηηό θαη απξνζηάηεπην πξνζσπηθό.  

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Απνηξέςηε ηελ είζνδν ζε ππνλόκνπο, απνρεηεύζεηο, ηάθξνπο θαη δεκόζηα ύδαηα.  
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6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Αλαθηήζηε ην πιηθό, αλ είλαη δπλαηόλ. 

πιιέμηε κεραληθά. 

θνππίζηε θαη καδέςηε κε θηπάξηα ηπρόλ δηαξξνέο ζε θιεηζηό δνρείν γηα απόξξηςε. Απνθύγεηε ηε 

δεκηνπξγία ζθόλεο. Καζαξίζηε ηελ κνιπζκέλε πεξηνρή κε άθζνλν λεξό. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή κε λεξό 

γηα λα  απνκαθξύλεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα. Μελ επηηξέπεηε ηα λεξά πιύζεο λα κνιύλνπλ ηηο παξνρέο 

λεξνύ. Απνξξνθήζηε ην ππόινηπν ζε άκκν ή αδξαλέο πιηθό. Απνξξίςηε, ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο 

θαλνληζκνύο δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα δηάζεζεο απνβιήησλ 

κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 8 θαη 13. 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ ηε ρξήζε. Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ηε ζθόλε. Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα 

κάηηα θαη ην δέξκα. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε αλνηθηέο πιεγέο. Πιύλεηε επηκειώο ηα ρέξηα κεηά ην 

ρεηξηζκό. Σα κνιπζκέλα ξνύρα εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα βγαίλνπλ εθηόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Γηα ηνλ 

θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ζπκβνπιεπηείηε ηελ Δλόηεηα 8. Απνθύγεηε ηελ ππεξβνιηθή δέζηε 

θαη ηηο θιόγεο. Πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο ακέζσο κεηά ην ρεηξηζκό απηνύ ηνπ πξντόληνο. Μελ 

ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

 

7.2.  πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 

 

πλζήθεο απνζήθεπζεο: Γηαηεξείηε ην πξντόλ ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, εξκεηηθά θιεηζηό. 

Απνζεθεύζηε ην ζε μεξό θαη πξνζηαηεπκέλν από ηνλ παγεηό ρώξν. Πξνζηαηέςηε ην από άκεζν ειηαθό 

θώο.  

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

Δληνκνθηόλν. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εηηθέηα ηνπ πξντόληνο θαη ζηα ηερληθά έγγξαθα πνπ ην ζπλνδεύνπλ. 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

Κακία 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

Μεραληθνί Έιεγρνη:  Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό ώζηε λα δηαηεξεζεί ζε ρακειά επίπεδα ε 

                                             αεξνκεηαθνξά ηεο ζθόλεο.  

 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Φνξάηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία κε θίιηξν ζσκαηηδίσλ P3 (EN 
143) ή κε θίιηξν πξνζώπνπ FFP3 (EN149). 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 
Πξνζηαζία 
καηηώλ/πξνζώπνπ: 

 
Φνξάηε γπαιηά ρεκηθήο αζθάιεηαο κε πξνζηαηεπηηθά πιατλά ή 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

Πξνζηαζία δέξκαηνο: 
 
 

Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 
εμνπιηζκό γηα λα απνθύγεηε ηε καθξνρξόληα θαη επαλαιακβαλόκελε επαθή 
κε ην δέξκα 
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Πξνζηαζία ζώκαηνο:  

 
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Γηα ζύληνκε επαθή, δελ 
απαηηείηαη άιιε πξνθύιαμε εθηόο από θαζαξά ξνύρα πνπ λα θαιύπηνπλ ην 
ζώκα. 

 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Αθνινπζήζηε όιεο ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεζίεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Μνξθή: Γθξη- κπεδ πνύδξα (ζηεξεό) 
Υξώκα: Γθξη-κπεδ 
Οζκή: Οζκή ςαξηνύ 
Όξην Οζκήο: 
pH (1% δηαζπνξά): 

Με δηαζέζηκα δεδνκέλα  
6,5 ζηνπο 25°C  

εκείν ηήμεωο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα  

εκείν δέζεωο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα  

εκείν βξαζκνύ: 
Δύξνο βξαζκνύ:  
εκείν αλάθιεμεο: 

Γελ εθαξκόδεηαη (Δίλαη ζηεξεό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο) 
Γελ εθαξκόδεηαη (Δίλαη ζηεξεό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο) 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Ρπζκόο εμάηκηζεο: 
Αλαθιεμηκόηεηα 
(ζηεξεό, αέξην): 

Γελ ηζρύεη (Σν πξντόλ είλαη ζηεξεό) 
 
Σν πξντόλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαθιέμηκν ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό 
Καλνληζκό 440/2008. Μέζνδνο Γνθηκήο: EEC A.10.  

Αλώηεξα θαη θαηώηεξα 
όξηα: 

 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Θεξκνθξζία 
απνζύλζεζεο: 

 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

Πίεζε αηκώλ: Γελ εθαξκόδεηαη. 
Ππθλόηεηα αηκώλ: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
ρεηηθή ππθλόηεηα: 
Γηαιπηόηεηα: 

Γελ εθαξκόδεηαη. 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιεο/λεξνύ: 
Θεξκνθξαζία 
απηαλάθιεμεο:  

 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
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C, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 440/2008 ηεο ΔΔ), Μέζνδνο 

Γνθηκήο ΔΟΚ Α.16. 
Ιμώδεο: Γελ ηζρύεη (Σν πξντόλ είλαη ζηεξεό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο) 
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο: Σν πξντόλ δελ είλαη νμεηδσηηθό  
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο:  Σν πξντόλ δελ είλαη εθξεθηηθό (Μέζνδνο Γνθηκήο ΔΟΚ Α.14, ζύκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 440/2008 ηεο ΔΔ θαη ζύκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα 
γξακκή δνθηκώλ EPA 830.6316). 

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

     Ππθλόηεηα ρύδελ:  0.51 g/mL  
 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο   
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10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγή: 

Απνθύγεηε ηελ έθζεζή ηνπ ζηελ πγξαζία, ζηελ ππεξβνιηθή δέζηε ή ζηε θσηηά.  

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηά κε ζπκβαηά πιηθά.  

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο.  

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Πηζαλέο νδνί έθζεζεο: Δπαθή κε ηα κάηηα, επαθή κε ην δέξκα, εηζπλνή θαη θαηάπνζε. 

πκπηώκαηα:  

 Μάηηα: Γελ είλαη εξεζηζηηθό, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δνθηκήο γηα ηελ δ.ν. Bacillus thuringiensis 
            spp aizawai θαη γηα ην πξντόλ. 
            Γέξκα: Δπαηζζεηνπνηεηήο δέξκαηνο. Γελ είλαη εξεζηζηηθό, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δνθηκήο γηα ηελ 
            δ.ν. Bacillus thuringiensis spp aizawai θαη γηα ην πξντόλ. 
            Καηάπνζε: Γελ είλαη ηνμηθό, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δνθηκήο γηα ηελ δ.ν. Bacillus thuringiensis 
            spp aizawai θαη γηα ην πξντόλ. 
          Δηζπλνή: Γελ είλαη ηνμηθό, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δνθηκήο γηα ηελ δ.ν. Bacillus thuringiensis spp 
            aizawai θαη γηα ην πξντόλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαηά ηελ εηζπλνή. 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα:    

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  > 5050mg/kg  Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50   >
 
2020mg/kg  Αξνπξαίνη 

Δηζπλνή LC50 4h > 5.78 mg/L
  

(κέγηζηε
 
εθηθηή 

ζπγθέληξσζε ζηνλ 
αέξα),  

1.8 × 108 CFU/L  
 

Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:  Γελ πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο ηνπ 

                                                                                   θνπλειηνύ 

   

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:  Γελ πξνθαιεί εξεζηζκό ησλ νθζαικώλ ηνπ  

       θνπλειηνύ. 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη  

                                                                                 αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε (OECD 406) 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε:    Γελ είλαη κεηαιιαμηνγόλν βαζηζκέλν ζε  Salmonella 

                                                                                   θαη Escherichia / Liver-Microsome.  

                                                                                   Γνθηκή πνπ δηεμήρζε ζηε δ.ν Bacillus thuringiensis 

                                                                                   spp aizawai 
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Καξθηλνγέλεζε:       Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:  Γελ είλαη κεηαιιαμηνγόλν 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

Αλαπηπμηαθή ηνμηθόηεηα:    Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Γνληκόηεηα:     Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Όξγαλα ζηόρνπ:     Γέξκα 

 

Όξγαλν ζηόρνπ (δέξκα) ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία 

Όξγαλν ζηόρνπ (δέξκα) ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: Γελ ππάξρνπλ  

                                                                                                                                 δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο:  Γελ ππάξρεη θίλδπλνο αλαξξόθεζεο 

 

Δπαλαιακβαλόκελε ηνμηθόηεηα δόζεο: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Νάξθωζε:    Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Γηαδξαζηηθέο επηδξάζεηο:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Υξόληεο επηδξάζεηο:   Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα: 

Χακειή ηνμηθόηεηα θαη κε παζνγέλεηα ζηα δνθηκαζκάλα πδξόβηα είδε (ςάξη, δάθληα, άιγε) 

 Γξαζηηθή νπζία: 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Ψάξη  
Oncorhynchus 
mykiss  
 

LC50 32d (semi-static) > 2 x 10
10 

CFU/L 

Ψάξη  
Cyprinodon 
variegatus 
 

LC50 30d (semi-static) > 2.1 x 10
9 
CFU/L 

Palaemonetes 
vulgaris 

LC50 30d (semi-static) > 1.9 x 10
9 
CFU/g ηξνθήο 

    

    Πξνϊόλ    

Δίδνο Παξάκεηξνο Χξόλνο 

έθζεζεο 

Σηκή 

Daphnia magna LC50 48h  >100 mg/L (νλνκαζηηθό) 
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Scenedesmus 
subspicatus 

EbC50 
 

72h (static) > 3.6 x 10
9
  CFU/L 

 

 

 
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Ζ δ.ν. Βacillus thuringiensis subspecies aizawai (Bta) απνηθνδνκνύληαη ηαρέσο από ην ππεξηώδεο 

θσο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο άιισλ νξγαληζκώλ. Ζ αλζεθηηθόηεηα ησλ ελεξγώλ θπηηθώλ θπηηάξσλ 

είλαη βξαρππξόζεζκε. Σα ζπόξηα είλαη βηώζηκα γηα κεγαιύηεξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, αλάινγα κε ην 

pH, ηελ πγξαζία θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ νπζηώλ. Έηζη, νη πιεζπζκνί Bta δελ αλακέλεηαη λα 

ζπζζσξεπζνύλ ζην πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο επηκνλήο ηνπο θαη ηεο απνπζίαο 

βιάζηεζεο θαη αλάπηπμεο.   

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

           Γελ είλαη παζνγόλν θαη δελ αλαπαξάγεηαη ζε δσληαλνύο νξγαληζκνύο, εθηόο από ηηο πξνλύκθεο ησλ 

           ιεπηδνπηέξσλ. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

 Ζ δ.ν. Βacillus thuringiensis subspecies aizawai (Bta) έρεη κηα πςειή ηθαλόηεηα πξνζξόθεζεο ησλ 

       θιαζκάησλ αξγίινπ ζην έδαθνο θαη δελ παξνπζηάδεη θαλέλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο έθπιπζεο. 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

                 Γελ απαηηείηαη αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. 

 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

               Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Αθνινπζείζηε ηνπο ηνπηθνύο/εζληθνύο θαλνληζκνύο δηάζεζεο απνβιήησλ.  Να κελ αλακηγλύνληαη κε άιια 
απόβιεηα. Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη λα 
απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν 
πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 
 
 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Γελ ππόθεηηαη ζε θαλνληζκό γηα ηηο κεηαθνξέο ( ADR, RID, IMDG θαη IATA). 

 

 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
 

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία 

ή ην κείγκα: 

Γηα ην ρξήζηε απηνύ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ηζρύνπλ νη θαλόλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αξηζκό:14582. 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ απαηηείηαη αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα απηή ηε δξαζηηθή νπζία.  
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16. Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 

EUΗ-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο. 

 
P-δειώζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ηε ζθόλε. 

P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

      P272: Σα κνιπζκέλα ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο. 

      Ρ280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

      κάηηα / πξόζσπν. 

      P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα.  
      P302+P352 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.  
      P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε /  
      Δπηζθεθζείηε γηαηξό.  
      P363 Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. Δλόςεη 

ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο 

καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη δηθέο ηνπ έξεπλεο 

θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, νύηε ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, αλαινγίεο, 

βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε θαη δελ 

απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα ηνπ απνδέθηε ησλ 

πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη 

λνκνζεζία. 

 
 

 
 

 


