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

Έθδνζε: 3.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 30/6/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 30/6/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: KOCIDE 2000 35 WG 
 

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

KOCIDE 2000 35 WG 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 6922/18-12-2003 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Μπθεηνθηόλν. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: * 

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] 

Acute Tox.4  Ζ302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

Acute Tox.4  Ζ332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 

Eye Irr.2 H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 

Aquatic Chronic1 H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

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

νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο  

 

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

 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:vellis@efthymiadis.gr
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GHS07,       GHS09 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΖ 

 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:  

Ζ302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

Ζ332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 

H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 

H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P405+P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. 

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

P261: Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε 

P264: Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. 

P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα / πξόζσπν. 

P301+P312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα 

γηαηξό, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία. 

P304+P340: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ 

λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. 

P305+351+338: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά 

ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

P337+P313: Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

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

νδεγίεο ρξήζεο. 

SP1: Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ αμηνινγνύληαη σο ΑΒΣ θαη αΑαΒ. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά * 
 

Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

Αλαγλωξηζηηθνί 
αξηζκνί 

Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

πγθέληξ
ωζε 
[%] 

Copper 
dihydroxide 

CAS 20427-59-2 
 
Αξηζ. ΔΚ 243-815-9 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Acute Tox. 3, H331 
 
Acute Tox. 4, H302 
 
Eye Dam. 1, H318 
 

53.8% 
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Aquatic Acute 1, H400 
 
Aquatic Chronic 1, H410 

Tetrasodium 
pyrophosphate 

CAS 7722-88-5 
 
Αξηζ. ΔΚ 231-767-1 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 
 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H335 

 

>= 5 – 
<10% 

 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ 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: Μελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε αλαίζζεην άηνκν. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Σερλεηή αλαπλνή θαη/ή 
νμπγόλν κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα. 
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη παπνύηζηα. 
Πιύλεηε κε ριηαξό λεξό θαη ζαπνύλη. ε πεξίπησζε δεξκαηηθνύ 
εξεζηζκνύ ή αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό. 
Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Κξαηήζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 
15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα. 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο:  

Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Μελ πξνθαιείηε εκεηό, εθηόο θαη αλ 
απηό γίλεη κε εληνιή ηαηξνύ ή ηνπ θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ. 
Αλ ν αζζελήο έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ: Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό. 

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:  

πκπηώκαηα: Δξεζηζκόο δέξκαηνο ζε πεξίπησζε επαθήο. 
Δξεζηζκόο νθζαικώλ ζε πεξίπησζε επαθήο. 
Ζπαηηθέο δηαηαξαρέο, λεθξηθέο δηαηαξαρέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
Κίηξηλε ρξώζε ηνπ δέξκαηνο, Δκεηόο, Γηάξξνηα, θνηιηαθόο πόλνο, ζπαζκνί ζε 
πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

Κίλδπλνη: Πηζαλή βιάβε ηνπ βιελλνγόλνπ κπνξεί λα απνηειεί αληέλδεημε γηα ηε ρξήζε ησλ 
πιύζε ζηνκάρνπ. 

 

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

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγωγή: Αληίδνην: Πεληθηιακίλε. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Φεθαζκόο λεξνύ, μεξή ζθόλε, αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δηα εθηνμεύζεσο (θίλδπλνο κόιπλζεο). 
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5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:  

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα εθιπζνύλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ. 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη ξνπρηζκό ρεκηθήο πξνζηαζίαο. 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Μελ αθήζεηε ην λεξό ππξόζβεζεο λα εηζρσξήζεη ζε επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα ύδαηα. Σν κνιπζκέλν 

λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Γελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο. Σα 

ππνιείκκαηα ηεο ππξθαγηάο θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο πξέπεη λα δηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

ε κηθξέο ππξθαγηέο: Αλ ε πεξηνρή είλαη ζε κεγάιν βαζκό εθηεζεηκέλε ζηε θσηηά ή αλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ, αθήζηε ηε θσηηά λα ζβήζεη κόλε ηεο θαζώο ε ρξήζε λεξνύ γηα ηελ θαηάζβεζε κπνξεί λα 

απμήζεη ην εκβαδό ηνπ κνιπζκέλνπ ρώξνπ. Δάλ πεξηέθηεο/δεμακελέο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηε θσηηά λα 

δηαηεξνύληαη δξνζεξνί κε ςεθαζκό λεξνύ. 

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

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

Μεηαθέξεηε ην πξνζσπηθό ζε αζθαιέο κέξνο. Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Απνθύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό ζθόλεο. Μελ εηζπλέεηε ηελ ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην 

δέξκα. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πεξηέθηεο γηα λα απνθεπρζεί κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δκπνδίζηε 

πεξαηηέξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό, αλ απηό είλαη δπλαηό δίρσο θίλδπλν. Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε 

ζε επηθαλεηαθά λεξά ή ζε δίθηπν ππνλόκσλ. Απνθεύγεηε ηε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ από ην 

πιηθό. Δηδνπνηείζηε ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο, αλ ππάξρεη ζεκαληηθόο δηαζθνξπηζκόο θαη δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί. ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Πνηέ κελ επαλαθέξεηε πιηθό δηαξξνήο ζην αξρηθό δνρείν πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. Ζ δηάζεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

Γηα κηθξέο πνζόηεηεο: 

θνππίζηε ή αλαξξνθήζηε κεραληθά ηελ δηαξξνή θαη ζπιιέμηε ζε θαηάιιειν πεξηέθηε πξνο δηάζεζε. 

Γηα κεγάιεο πνζόηεηεο: 

Δκπνδίζηε πεξαηηέξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό. Απνθύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό ζθόλεο κε ηελ ρξήζε 

ζθνύπαο ή πεπηεζκέλνπ αέξα. Υξεζηκνπνηήζηε θαηάιιειε βηνκεραληθή ζθνύπα γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ πιηθνύ. Σνπνζεηήζηε ζε θαηάιιειν δνρείν πξνο δηάζεζε. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκό, 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:  

Υξεζηκνπνηείηε κόλν θαζαξό εμνπιηζκό. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα, δέξκα θαη ξνύρα. Μελ 

εηζπλέεηε ηελ ζθόλε ή ην λέθνο ςεθαζκνύ. Φνξάηε αηνκηθό εμνπιηζκό πξνζηαζίαο. Απνθύγεηε ηελ 

δεκηνπξγία ζθόλεο ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο. Πιπζείηε πξνζεθηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκό θαη πξηλ θάηε, 
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πηείηε ή θαπλίζεηε. Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Λάβεηε κέηξα 

θαηάιιεινπ εμαεξηζκνύ ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ζθόλεο. Γηα εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο βιέπε 

θεθάιαην 8. 

Πξνζηαζία από ππξθαγηά θαη έθξεμε: Φπιάμηε ην καθξηά από ζεξκόηεηα θαη πεγέο αλάθιεμεο. 

Απνθύγεηε ηελ δεκηνπξγία ζθόλεο. Καηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο, ε ζθόλε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

εθξεθηηθό κείγκα κε ηνλ αέξα. 

 

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

Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Σα δνρεία δηαηεξνύληαη εξκεηηθά θιεηζηά, ζε δξνζεξό θαη θαιά 

αεξηδόκελν ρώξν. Φπιάζζεηαη ζε κέξνο όπνπ ε είζνδνο επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Φπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά θαη καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί γηα απνζήθεπζε κε άιια πξντόληα.  

ηαζεξό ζηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 

Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο < 35°C. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, κπθεηνθηόλν. 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ 

έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: 

Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό, ηδίσο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Λάβαηε κέηξα θαινύ εμαεξηζκνύ θαη 

απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ζε κεραλέο. 

Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: Ο ρεηξηζκόο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαιήο 

βηνκεραληθήο πξαθηηθήο γηα πγηεηλή θαη αζθάιεηα. Να εθαξκόδεηαη ηαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ, 

ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ξνπρηζκνύ. Σα κνιπζκέλα ξνύρα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 

εθηόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Μελ εηζπλέεηε ηελ ζθόλε. Πιέλεηε ηα 

ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη ακέζσο κεηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο. Καηά ηνλ ρεηξηζκό κελ ηξώηε, 

πίλεηε ή θαπλίδεηε. Κξαηήζηε καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απνκαθξύλεηε θαη θαζαξίζηε όιν ηνλ αηνκηθό εμνπιηζκό πξνζηαζίαο πξηλ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζαξηζκό πξέπεη λα δηαηεζεί ζύκθσλα κε 

ηνπο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. 

Σν ζύλνιν ηνπ ρεκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ ξνπρηζκνύ πξέπεη λα ειέγρεηαη νπηηθά πξηλ ηε ρξήζε. ε 

πεξίπησζε ρεκηθήο ή θπζηθήο θζνξάο ή ζε πεξίπησζε κόιπλζεο, ν πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο θαη ηα 

γάληηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:  

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Παξαγσγή θαη επεμεξγαζία: ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζθόλεο ή 
αεξνιύκαηνο, ρξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε εγθεθξηκέλν 
θίιηξν. Μάζθα κηζνύ πξνζώπνπ κε θίιηξν FFP2 (EN149). 
Δθαξκνγή ζε αγξό ή ζεξκνθήπηα: Μάζθα κηζνύ πξνζώπνπ κε θίιηξν P2 
(EN143). 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 
Τιηθό: Κανπηζνύθ ληηξίιην 
Πάρνο γαληηώλ: 0.4 – 0.7 mm 
Υξόλνο ρξήζεο: 480 ιεπηά 
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Να δίλεηαη πξνζνρή ζηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γαληηώλ ζρεηηθά κε ηελ 
δηαπεξαηόηεηα θαη ην ρξόλν ξήμεσο. Δπίζεο, λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 
εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντόλ, 
όπσο ν θίλδπλνο θνςίκαηνο, απόμεζεο θαη ε δηάξθεηα επαθήο. Ζ 
θαηαιιειόηεηα ησλ γαληηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν εξγαζίαο πξέπεη λα 
δηαπηζησζεί κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. 

Πξνζηαζία καηηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε πιατλή πξνζηαζία, ζε ζπκθσλία κε ΔΝ166. 
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Οιηθή πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ηύπνπ 4 (EN14605), κπόηεο ληηξηιίνπ (EN 

13832-3 / EN ISO 20345). 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Βιέπε θεθάιαην 6. 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Μνξθή: Κνθθώδεο ζηεξεό 
Υξώκα: Γαιάδην 
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή νζκή ραιθνύ 
Καηώθιη νζκήο: Απξνζδηόξηζην 
Σηκή pH: 9.1 ζηα 10 g/l 
εκείν αλάθιεμεο: Με εθαξκόζηκν 
Δπθιεθηόηεηα: Γελ ζπληεξεί ηελ θαύζε 
Απηαλάθιεμε: 340 °C 
Κίλδπλνο έθξεμεο: Γελ είλαη εθξεθηηθό 
Ππθλόηεηα: 1.15 g/cm

3
 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: Μπνξεί λα γίλεη αηώξεκα 
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ είλαη νμεηδσηηθό 
 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:  

Γελ πξνθαιεί επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:  

Σν πξντόλ είλαη ζηαζεξό εάλ απνζεθεύεηαη θαη ηπγράλεη ρεηξηζκνύ όπσο ζπλίζηαηαη / ππνδεηθλύεηαη. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:  

Γελ πξνθαιεί επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο εάλ θπιάζζεηαη θαη ηπγράλεη ρεηξηζκνύ όπσο ζπλίζηαηαη / 

ππνδεηθλύεηαη. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:  

Θεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο από 140˚C γηα απνθπγή ζεξκηθήο απνζύλζεζεο. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Γελ ππάξρνπλ πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή αλαθνξά. 
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10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Ομείδηα ηνπ ραιθνύ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx). 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο  
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:  

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Kocide 2000 35 WG 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  1346 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 5000 mg/kg Κνπλέιηα 

Δηζπλνή LC50 4-hr 1.311 mg/l Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Γελ πξνθαιεί εξεζηζκό δέξκαηνο ζε θνπλέιηα. 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ ζε θνπλέιηα. 

Πξνθαιεί εξεζηζκό ζηα κάηηα. 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Γελ πξνθάιεζε επαηζζεηνπνίεζε ζε πεηξακαηόδσα δηα επαθήο κε ην δέξκα (OECD Test Guideline 

406). 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Copper dihydroxide 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία ππνδεηθλύνπλ όηη ε νπζία δελ πξνθαιεί γελεηηθή βιάβε ζε θαιιηεξγεκέλα θύηηαξα 

βαθηεξηδίσλ θαη ζε δώα. 

 

Καξθηλνγέλεζε: 

Copper dihydroxide 

Πεηξάκαηα ζε δώα δελ έδεημαλ θακία θαξθηλνγόλν δξάζε.  

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Copper dihydroxide 

Πεηξάκαηα ζε δώα δελ έδεημαλ θακία δξάζε ζρεηηθά κε ηελ γνληκόηεηα. 

 

Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε: 

Copper dihydroxide 

Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο εκθαλίζηεθαλ ζε επίπεδα έθζεζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά 

εθείλεο πνπ αλακέλνληαη ππό επηζεκαίλνληαη ζπλζήθεο ρξήζεο. Πεηξάκαηα ζε δώα έδεημαλ επηδξάζεηο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ζε επίπεδα ίζα ή πςειόηεξα από απηά πνπ πξνθαινύλ ηνμηθόηεηα ηεο 

κεηέξαο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ – Μνλαδηθή έθζεζε: 

Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρν, κνλαδηθή έθζεζε. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρν, κνλαδηθή έθζεζε. 
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12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο  
 

12.1. Σνμηθόηεηα:  

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Kocide 2000 35 WG 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα (Oncorhynchus mykiss) LC50 96h 4.79 mg/L 

Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia) EC50 48h 1.61 mg/L 

Φύθε (Desmodesmus subspicatus) ErC50 72h 18.3 mg/L 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα ζε άιινπο νξγαληζκνύο: 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Γαηνζθώιεθεο (Eisenia fetida) LC50 14days > 1000 mg/kg 

Πηελά (Coturnix japonica) LD50 48h 722,22 mg/kg   

Μέιηζζεο (Apis mellifera) LD50 (oral) 
LD50 (contact) 

48h 0,00815 mg/kg  
>0,100 mg/kg   

 

Υξόληα ηνμηθόηεηα: 

Copper dihydroxide 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα NOEC 90d 0,0017 mg/l   

Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia) NOEC 21d 0,0025 mg/l   

 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:  

Γελ είλαη εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκν. Ζ εθηίκεζε βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ 

δξαζηηθή νπζία. 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:  

Γελ είλαη βηνζπζζσξεύζηκν. Ζ εθηίκεζε βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ δξαζηηθή 

νπζία. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:  

Τπό πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, δελ ππάξρεη θακία εύινγε πξνζδνθία νπνηαζδήπνηε θίλεζεο ηνπ 

πξντόληνο από ην αλώηεξν ζηξώκα ηνπ εδάθνπο. 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή ή ηνμηθή 

(ΑΒΣ). 

Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο άθξσο αλζεθηηθή ή άθξσο 

βηνζπζζσξεπηηθή (αΑαΒ). 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα 

ππνγείσλ πδάησλ. Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα θαη νδεγίεο ρξήζεο. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Πξνϊόλ: Ζ δηάζεζε λα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο σο 
επηθίλδπλν απόβιεην. 
Με ξππαίλεηε ζηάζηκα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό ζπζθεπαζίαο. 
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Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε άδεηεο ζπζθεπαζίεο. 
Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη 
λα απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3077 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III, E 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ 
 

RID 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3077 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ 
 

Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3077 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ 
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3077 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3077, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΣΔΡΔΔ, Δ.Α.Ο. (copper hydroxide), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 
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ειίδα 10 από 10 
 

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: NAI 
 

 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε: - 
 

 

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: 6922. 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο * 

 
Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ, ησλ Ζ-θξάζεσλ, 
εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. Ομεία Σνμηθόηεηα 
Eye Dam. νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε 
Eye Irr. Οθζαικηθόο Δξεζηζκόο 
Aquatic Acute Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ 
Aquatic Chronic Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ 
Skin Irr. Δξεζηζκόο Γέξκαηνο 
STOT SE Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από εθάπαμ έθζεζε. 
 

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

Ζ302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
Ζ318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
Ζ319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
Ζ331 Σνμηθό ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
Ζ332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
Ζ335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 
Ζ400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
Ζ410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 
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. 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 
 


