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 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 301/2018 Ζκ. Δθηχπσζεο: 30/1/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: PROFIL Extra 5 SL 
 

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

PROFIL Extra 5 SL 
Αξηζκφο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 14.620/15-09-2017 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντφλ θπηνπξνζηαζίαο, Δληνκνθηφλν. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο:  

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεχζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΗΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
570 22 ΗΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

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

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
Αξηζκφο ηειεθψλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθφ 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] 

Aquatic Chronic1 H410: Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 

 

EUH401: Γηα λα απνθχγεηε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ ηάμεσλ θηλδχλνπ θαη ησλ δειψζεσλ επηθηλδπλφηεηαο, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο 

 

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

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ: 

 
  GHS09 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΖ 

 

Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο:  

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:vellis@efthymiadis.gr
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H410: Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 

 

Γειψζεηο πξνθχιαμεο: 

P102: Μαθξηά απφ παηδηά. 

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ. 

P280: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ/ θαηάιιεια θαη ππνδήκαηα θαηά ηελ 

εθαξκνγή. 

P305+P313+P351: ε πεξίπησζε επαθήο µε ηα µάηηα. Ξεπιχλεηέ ηα αµέζσο µε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά 

ιεπηά. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  

P302+P352+P362: ε πεξίπησζε επαθήο µε ην δέξµα. Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα εξγαζίαο. Να 

μεπιπζείηε θαιά, µε λεξφ θαη ζαπνχλη θαη ηέινο πάιη µε λεξφ.  

P304+P312+P340: ε πεξίπησζε εηζπλνήο. Μεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ 

δεζηφ. Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλαλ γηαηξφ. 

 P301+P311+P331: ε πεξίπησζε θαηάπνζεο Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα γηαηξφ. 

Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. 

P391: Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα. 

P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 

P501: Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

EUH401: Γηα λα απνθχγεηε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

SP1: Μελ ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. (Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκφ 

εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα. Να απνθεπρζεί ε ξχπαλζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

απνρέηεπζεο απφ ηηο ιηζφζηξσηεο επηθάλεηεο θαη ηνπο δξφκνπο). 

SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε: Μηα αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 

κε βιάζηεζε 10 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο: ηνκάηα, κειηηδάλα, πηπεξηά, 

θνινθπλζνεηδή, ιάραλν, κπξφθνιν, θνπλνππίδη, ςπραλζή, φζπξηα, αγθηλάξα, παηάηα, ειαηνθξάκβε, 

θαπλφ , θπηψξηα ακπειηνχ, θαιισπηζηηθά. Μηα αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 20 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά 

χδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ Δζπεξηδνεηδψλ, ηνπ Ακπειηνχ, ησλ κένπξσλ θαη ησλ Βαηφκνπξσλ. Μηα 

αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 30 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ Μεινεηδψλ θαη 

ησλ Ππξελφθαξπσλ.  

SPe8: Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα επηθνλίαζεο κελ 

ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο 

ζπιιέγνπλ γχξε. 

 

2.3.  Άιινη θίλδπλνη  

Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: Σν πξντφλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα 

ΑΒΣ ή αΑαΒ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1907/2006. 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.2. Μείγκαηα  

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

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

πγθέληξωζε 
[%] 

Acetamiprid 
CAS 135410-20-7 
 
 

Acute Tox. 4, H302; Aquatic 
Chronic 3, H412;  
 

4.67% 

Μίγκα 
αληνληηθψλ θαη 

 
 
 

1.0-5.0% 
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κε ηνληηθψλ 
παξαγψγσλ  

Eye Irrit. 2, H319 
 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδχλνπ θαη ησλ Ζ-θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, 

βιέπε θεθάιαην 16. 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα ξνχρα πνπ έρνπλ ιεξσζεί κε ην πξντφλ. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα. Αλ απαηηείηαη παξέρεηε 
ηερλεηε αλαπλνή. Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηφ. πκβνπιεπηείηε ηνλ ηαηξφ 
αλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ. ε πεξίπησζε απψιεηαο αηζζήζεσλ, 
κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζε ζηαζεξή πιεπξηθή ζέζε γηα κεηαθνξά.  

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

 
Πιχλεηε ακέζσο κε ζαπνχλη θαη λεξφ θαη μεπιχλεηε πξνζεθηηθά.  
 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Κξαηήζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηέ ηα γηα αξθεηά ιεπηά κε 
ηξερνχκελν λεξφ. Καηφπηλ ζπκβνπιεπηείηε γηαηξφ.  
 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

Καιέζηε γηαηξφ ακέζσο. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα ρσξίο λα θαηαπηείηε. Μελ 
πξνθαιείηε εκεηφ.  

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
 

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

Μεηαρείξηζε: Αθνινπζήζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγωγή: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξφζβεζεο: 

Ξεξή ζθφλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κεγαιχηεξσλ ππξθαγηψλ, ρξεζηκνπνηείζηε  

αθξφ αλζεθηηθφ ζηελ αιθνφιε ή ςεθαζκφ λεξνχ. Με ρξεζηκνπνηείηε άκεζε ξνή λεξνχ γηα ηελ 

θαηάζβεζε. 

 

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

Καηά ηελ ζεξκηθή απνηθνδφκεζε ή θαχζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ. 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο: 

Να θνξάηε απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

Μελ εηζπλεεηε αέξηα έθξεμεο ή αέξηα θαχζεο. 

Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα EN 469. 

 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

       Φχμε ησλ επηθίλδπλσλ δνρείσλ κε ηδεη ςεθαζκνχ λεξνχ. πιιέμηε  ην κνιπζκέλν ππξνζβεζηηθφ λεξφ 
       μερσξηζηά. Γελ πξέπεη λα εηζρσξήζεη ζε απνρεηεχζεηο. 
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6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

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

Δμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

Κξαηήζηε ηνπο αλζξψπνπο ζε απφζηαζε θαη κείλεηε ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ ηελ πιεπξά πνπ θπζάεη 

ν άλεκνο. 

Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά ξνχρα. 

  

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Να κελ επηηξέπεηε λα εηζρσξήζεη ζην ππέδαθνο/έδαθνο. Δλεκεξψζηε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ εηζρσξήζεη ζην λεξφ ή ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:  

Καζαξίζηε κε αδξαλέο απνξξνθεηηθφ (π.ρ. άκκν, δηαηνκίηε, δεζκεπηέο νμέσλ, γεληθά δεζκεπηέο, 

πξηνλίδη). 

Ζ δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απφβιεην ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 13. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκφ, έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα 

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνχλ ζηα θεθάιαηα 7, 8 θαη 13. 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:  

Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πξντφληνο θαη θαηά ην ηέινο 

ηνπ ρεηξηζκνχ.  

Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκφ ή ηνπηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Φνξάηε πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (PPE). 

Απνθχγεηε ην πηηζίιηζκα ή ηνλ ςεθαζκφ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζπλήζε πξνιεπηηθά κέηξα ρεηξηζκνχ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

Υεηξηζκόο: Απνθχγεηε ηελ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ην πξντφλ. Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία από εθξήμεηο θαη ππξθαγηέο: Σν πξντφλ δελ είλαη εχθιεθην. ΜΖΝ 

ΚΑΠΝΗΕΔΣΔ. Κξαηήζηε ην καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο. 

 

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

Απνζήθεπζε: Φπιάζζεηαη ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν ρψξν, καθξηά απφ πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ην 

άκεζν ειηαθφ θψο ρσξίο αλνηθηφ ζχζηεκα απνρέηεπζεο. 

Φπιάμηε ην καθξηά απφ παηδηά, κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη δψα. 

Μαθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ νη απνζήθεο θαη νη πεξηέθηεο: Απνζεθεχζηε ην κφλν ζηελ 

αξρηθή εξκεηηθά θιεηζηή ηνπ ζπζθεπαζία. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζήθεπζε ζε θνηλό ρώξν απνζήθεπζεο: Απνθχγεηε ηελ απνζήθεπζε κε 

αζπκβίβαζηα πιηθά (Γεο θεθάιαην 10). Απνζεθεχζηε ην καθξηά απφ δσνηξνθέο. 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε: Απνζεθεχζηε ηνλ πεξηέθηε ζε θαιά αεξηδφκελν 

ρψξν. Φπιάζζεηαη ζε δξνζεξφ θαη μεξφ ρψξν, ζε εξκεηηθά θιεηζκέλνπο πεξηέθηεο. 

 

      7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ, εληνκνθηφλν. 
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8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρψξν εξγαζίαο: 

CAS: 57-55-6 Propane-1,2-diol (44.2%) 

Μαθξνπξφζεζκε ηηκή: 474* 10** mg/m
3 
, 150* ppm 

*ζχλνιν αηκψλ θαη ζσκαηηδίσλ 

** ζσκαηίδηα. 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

 

8.2.2. Δμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Γεληθέο νδεγίεο:  
 
 
 
 
 
 
 
Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζπλήζε πξνιεπηηθά κέηξα ρεηξηζκνχ ρεκηθψλ 
νπζηψλ. Μαθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Βγάιηε ακέζσο φιν ηνλ 
κνιπζκέλν εμνπιηζκφ. Πιέλεηε ηα ρέξηα θαηά ηα δηαιιείκαηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
αιιά θαη θαηά ην ηέινο ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πξντφληνο. Απνθχγεηε ηελ επαθή 
κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
απηφ ην πξντφλ. 
 
 
Γελ είλαη απαξαίηεηε αλ ν ρψξνο είλαη θαιά αεξηδφκελνο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα (απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθά). 
Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ γαληηψλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην πιηθφ, αιιά 
θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη δηαθέξεη απφ παξαζθεπαζηή ζε 
παξαζθεπαζηή. 
 

Πξνζηαζία καηηώλ: πλίζηαηαη λα θνξάηε γπαιηά αζθαιείαο θαηά ηελ επαλαπιήξσζε. 
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Σα απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα απνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο 

θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο. 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Μνξθή: Τγξφ 
Υξώκα: Αλνηθηφ ηβνπάξ 
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή 
Όξην νζκήο: Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
Σηκή pH ζηνπο 20

ν
 C: 7.5 

Σηκή pH (1% πδαηηθφ 
δηάιπκα) ζηνπο 20.4

ν
 C: 

 
7.0 

  
εκείν ηήμεωο: Με εθαξκφζηκν 
εκείν δέζεωο: Με εθαξκφζηκν 
Αξρηθό ζεκείν βξαζκνύ 
θαη εύξνο βξαζκνύ: 

 
Γελ έρεη θαζνξηζηεί 

  
εκείν αλάθιεμεο: Με εθαξκφζηκν 
Δπθιεθηόηεηα (ζηεξεό, 
αέξην): 

 
Με δηαζέζηκν 

Θεξκνθξαζία 
Αλάθιεμεο: 

 
Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
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Θεξκνθξαζία 
απνζύλζεζεο: 

 
Γελ έρεη θαζνξηζηεί 

Απηναλαθιεμηκόηεηα: Σν πξνΨφλ δελ είλαη απηναλαθιέμηκν 
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο: Σν πξντφλ δελ είλαη εθξεθηηθφ 
  
Κξίζηκεο ηηκέο έθξεμεο: 
Καηώηεξν: 
Αλώηεξν: 

 
Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
Γελ έρεη θαζνξηζηεί 

Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ είλαη νμεηδσηηθφ 
  
Ππθλόηεηα αηκώλ: Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
ρεηηθή ππθλόηεηα): Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
Ππθλόηεηα ζηνπο 20

ν
 C:  1.076 g/cm

3
  

Ρπζκόο εμάηκηζεο: Γελ έρεη θαζνξηζηεί 
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: Γηαιπηφ 
πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log 
Pow): 

log Pow = 0.79 (acetamiprid) 

Ιμώδεο, δπλακηθό ζηνπο 
20

ν
 C : 

8117 mPas 

Ιμώδεο, θηλεκαηηθό 
ζηνπο 20

ν
 C : 

 
7544 mm

2
/s 

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Σν πξντφλ είλαη ζηαζεξφ ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξφ ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ (Γείηε ηελ ελφηεηα 7). 

Γελ απνζπληίζεηαη εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζεθεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο γλσζηέο. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Ηζρπξνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο, ηζρπξά νμέα θαη βάζεηο. 

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Καλέλα ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: Τιμές LD/LC50  τιμές που σχετίζονται με την ταξινόμηση 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 
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Απφ ζηφκαηνο LD50  > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

 

Για ηη Δπαζηική οςζία (acetamiprid) CAS: 135410-20-7 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο Γέλνο 

Απφ ζηφκαηνο LD50  146 mg/kg 
217 mg/kg 

Αξνπξαίνη Θειπθνί 
Αξζεληθνί 

Γέξκα LD50  > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη  

Δηζπλνή LC50 4-hr > 1.15 mg/l 
Μέγηζηε εθηθηή 
ζπγθέληξσζε 

Αξνπξαίνη  

 

Υξόληα ηνμηθόηεηα: 

Για ηη Δπαζηική οςζία (acetamiprid) CAS: 135410-20-7 

 Παξάκεηξνο Υξόλνο 
έθζεζεο 

Σηκή Δίδνο Γέλνο 

Απφ ζηφκαηνο NOAEL 2y 8.8 mg/kg bw/d Αξνπξαίνη Θειπθνί 

NOAEL 2y 7.1 mg/kg bw/d 
 

Αξνπξαίνη Αξζεληθνί 

NOAEL 1.5y 20.3 mg/kg/d Πνληίθηα Αξζεληθά 

NOAEL 1.5y 25.2 mg/kg/d Πνληίθηα Θειπθά 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Γελ πξνθαιεί εξεζηζκφ δέξκαηνο (θνπλέιηα). 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:  

Γελ πξνθαιεί εξεζηζκφ (θνπλέιηα). 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Γηα ζπκπηψκαηα θαη επηδξάζεηο δείηε ην θεθάιαην 4. 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο 

επηπηώζεηο. 

Τδαηηθή Σνμηθόηεηα: 

Acetamiprid CAS: 135410-20-7 

 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα (Leponis macrochirus) LC50 96h > 119.3 mg/L 

Φάξηα (Oncorhynchus mykiss) LC50 96h >100 mg/L 

Τδξφβηα αζπφλδπια (Daphnia magna) EC50 48h 49.8 mg/L 

 (Chironomus reparius) EC50 48h 0.024 mg/L 

Φχθε (Scenedesmus subspicatus) ErC50 72h >98.3 mg/L 

 

Πεξηβαιινληηθή ηνμηθόηεηα: 

Acetamiprid CAS: 135410-20-7 

 

Δίδνο Παξάκεηξνο Σηκή  

Απφ ζηφκαηνο LD50 8.85 κg/bee 

 (Acetamiprid 20%) 

Μέιηζζα (Apis melifera) 
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Γέξκα LD50 9.26 κg/bee 

(Acetamiprid 20%) 

Μέιηζζα (Apis melifera) 

 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Acetamiprid CAS: 135410-20-7 

πληειεζηήο θαηαλνκήο n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log Pow): 0.8. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Οηθνηνμηθνινγηθέο επηπηψζεηο: 

DT 50 (Acetamiprid CAS: 135410-20-7) : 1-30 εκέξεο 

 

Πξόζζεηεο νηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο: 

Γεληθά ζεκεία: Γειεηεξηψδεο γηα ηα ςάξηα θαη ην πιαγθηφλ ζηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο. 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

ΑΒΣ: Καλέλα απφ ηα ζπζηαηηθά δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο 

αΑαΒ: Καλέλα απφ ηα ζπζηαηηθά δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: 

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

. 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

ύζηαζε: Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο. Γελ πξέπεη 

λα απνξξίπηνληαη καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Μελ αθήλεηε ην πξντφλ λα 

εηζέιζεη ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

 
Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Απνξξίςηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
Απφξξηςε ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο. 

 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά  
 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (acetamiprid), 9, PG III, E 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 



Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο:30/1/2018 Ζκ. Δθηχπσζεο: 30/1/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: PROFIL Extra 5 SL 
 

ειίδα 9 απφ 11 
 

Δηηθέηεο θηλδχλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ 
 

RID 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (acetamiprid), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδχλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ 

 

Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (acetamiprid), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδχλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΗ (Θαιάζζηνο ξππαληήο) 
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA/ICAO 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 

ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (acetamiprid), 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδχλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: NAI 
 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε:  
 
Kemler Number: 
EMS Number:                                                      

Πξνεηδνπνίεζε: Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη είδε 

90 
F-A,S-F 

 

      14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο  

MARPOL73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC                                      Mε εθαξκφζηκν 
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Μεηαθνξά/ Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

ADR/ RID/ADN 

Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (ΔQ)       E1   

 Μέγηζηε θαζαξή πνζφηεηα αλά εζσηεξηθή ζπζθεπαζία: 30 ml 

 Μέγηζηε θαζαξή πνζφηεηα αλά εμσηεξηθή ζπζθεπαζία: 1000 ml 

Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (LQ)     5 L 

Καηεγνξία κεηαθνξάο                     3 

Κώδηθαο πεξηνξηζκνύ ζήξαγγαο    Δ 

ρόιηα                                           Μεηαθνξά ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο κφλν ζε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο 

 IMDG 

ρόιηα:                    Γηα ηηο κεηαθνξέο UN 3082 θαη UN 3077 πξέπεη λα ηζρχνπλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο  

                                ADR 375 θαη IMDG θσδ. 2.10.17 

UN “ Ρύζκηζε πξνηύπνπ”:  ΟΤΗΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Δ ΤΓΡΖ ΜΟΡΦΖ, N.O.S  

                                           (Acetamiprid), 9,III 

 

 

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 απηνχ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο ηζρχνπλ νη θαλφλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αξηζκφ: 14.620. (Καλ. 

(ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009). 

Δζληθνί θαλνληζκνί 

Σάμε θηλδύλνπ ύδαηνο: Σάμε θηλδχλνπ χδαηνο 3. (απηναμηνιφγηζε) εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα ην λεξφ.   

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Δεν έσει διεξασθεί αξιολόγηζη σημικήρ αζθάλειαρ.. 
 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο  

Ζ πιεξνθφξεζε απηή αθνξά ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν πξντφλ. Ζ πιεξνθφξεζε βαζίδεηαη ζηελ 

πιεξέζηεξε ησξηλή καο γλψζε. Παξακέλεη δε ε επζχλε απηή θαζ’ εαπηή ζηνλ ρξήζηε γηα λα βεβαησζεί 

φηη ε πιεξνθφξεζε είλαη πιήξεο θαη θαηάιιειε γηα ηελ δηθή ηνπ ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο  

 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. 4 Ομεία Σνμηθφηεηα. Καη. 4 
Eye Irrit. 2 νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε/ εξεζηζκφ, Καη. 2 



Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο:30/1/2018 Ζκ. Δθηχπσζεο: 30/1/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: PROFIL Extra 5 SL 
 

ειίδα 11 απφ 11 
 

Aquatic Chronic 
1 

Υξφληνο θίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ, Καη.1 

Aquatic Chronic 
3 

Υξφληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ, Καη.3 

 

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

Ζ302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
Ζ319 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή εξεζηζκφ. 
Ζ412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 

 
 
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία. 
Δλφςεη ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντφληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νχηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννχλ θάπνηα εγγχεζε γηα νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, 
νχηε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξφλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο πξνεγνχκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινχλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Δίλαη ππεπζπλφηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντφλησλ καο λα εμαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 
θαη ηζρχνληεο λφκνη θαη λνκνζεζία. 
 
 
 


