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

Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 20/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 20/5/2015 

ΠΡΟΪΟΝ: ALAR 85 SG 
 

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

ALAR 85 SG 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 8194/19-01-2011 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Φπηνξξπζκηζηηθή νπζία. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: * 

Δηαηξεία: Κ+Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΤΘ 48 
ΒΗΠΔ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ 
570 22 ΣΗΝΓΟΣ 

Τειέθσλν: +30 2310 568656 

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

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: * 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Τειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Τει. 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 Chronic3 H412: Δπηβιαβέο 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 θάζε ηαμηλόκεζεο θηλδύλνπ θαη ησλ δειώζεσλ θηλδύλνπ, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο * 

 

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

 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

Καλέλα. 

 

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: 

Κακία. 

 

 

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:vellis@efthymiadis.gr
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Γειώζεηο θηλδύλνπ: 

H412: Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P405+P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

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

 

πκπιεξωκαηηθέο 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. Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκό 

εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα/ Να απνθεπρζεί ε ξύπαλζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο 

από ηηο ιηζόζηξσηεο επηθάλεηεο θαη ηνπο δξόκνπο. 

«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο». 

«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα εθόζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό». 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ: 

Τν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ ζεσξείηαη αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε, ηνμηθή (ΑΒΤ). Τν 

κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ ζεσξείηαη άθξσο αλζεθηηθή, νύηε άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε 

(αΑαΒ). 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.2. Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

Αλαγλωξηζηηθνί 
αξηζκνί 

Σαμηλόκεζε 
(Οδεγία 
67/548/EOK) 

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

πγθέληξ
ωζε 
[%] 

Daminozide 

CAS 1596-84-5 
 
Αξηζ. ΔΚ 216-485-9 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

-- -- 85% 

 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Αθαηξέζηε όια ηα ξνύρα πνπ έρνπλ ιεξσζεί κε ην πξντόλ. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα 
επηκέλνπλ, θαιέζηε γηαηξό. 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

Πιύλεηε κε ριηαξό λεξό θαη ζαπνύλη. 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Ξεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ιεπηά, αθόκε θαη 
θάησ από ηα βιέθαξα. 
Δάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, θαιέζηε γηαηξό. 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

ΜΖΝ πξνθαιείηε εκεηό. Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό. Εεηήζηε ηαηξηθή 
βνήζεηα. 
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4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 
Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ 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: 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), μεξή ζθόλε, αθξόο, νκίριε λεξνύ. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Χεθαζκόο λεξνύ. 

 

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

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

Πιήξεο ελδπκαζία πξνζηαζίαο από ηα ρεκηθά. 

Πιήξεο αιεμίθινγε ελδπκαζία. 

 

Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Τν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα εηζρσξήζεη ζε 

επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα ύδαηα. Τα ππνιείκκαηα από ηελ ππξθαγηά θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο 

λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο. 

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

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

Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 

Με αλαπλέεηε ηελ ζθόλε. 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Απνθύγεηε ηελ ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ από ην πιηθό. Να κελ επηηξέπεηαη ε κε ειεγρόκελε 

απόξξηςε ηνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Με ρξεζηκνπνηείηε ζθνύπα ή πεπηεζκέλν αέξα γηα λα απνθύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό ζηξνβίινπ ζθόλεο. 



Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 20/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 20/5/2015 

ΠΡΟΪΟΝ: ALAR 85 SG 
 

Σειίδα 4 από 9 
 

Πεξηνξίζηε ηελ δηαξξνή. Σπιιέμηε κε έλαλ απνξνθεηήξα αζθαιή ζε ζπηλζήξεο ή ζθνππίζηε κε πγξή 

ζθνύπα θαη ηνπνζεηήζηε ζε δνρείν πξνο δηάζεζε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο (βιέπε 

θεθάιαην 13). 

 

 

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: * 

Να ιακβάλνληαη ππ’ όςε ηα ζπληζηώκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ. 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα. 

Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο. 

Απνθύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό ζθόλεο. 

Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 

Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ. 

Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν κε θαηάιιειν εμαεξηζκό. 

 

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

Τν πξντόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο πξνδηαγξαθόκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

Να δηαηεξείηαη ν πεξηέθηεο εξκεηηθά θιεηζηόο. 

Γηαηεξείηαη ζε θαιά εμαεξηδόκελν ρώξν θαη καθξηά από ζεξκόηεηα. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ζθόλεο, ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ηεο ζθόλεο. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: * 

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ,θπηνξξπζκηζηηθή νπζία. 
 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

Σπζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Τν 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: * 

Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ. 

Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν κε θαηάιιειν εμαεξηζκό. 

Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: Πιπζείηε επηκειώο κεηά ηε ρξήζε. Απνκαθξύλεηε θαη πιύλεηε ηα 

κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Σε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ζθόλεο ή αεξνιύκαηνο ρξεζηκνπνηείζηε 
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε εγθεθξηκέλν ηύπν θίιηξνπ. 
Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε θίιηξν ζθόλεο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Γάληηα από PVC ή έλα άιιν πιαζηηθό πιηθό. 
Γάληηα από ειαζηηθό. 
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Πξνζηαζία καηηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε παξάπιεπξε πξνζηαζία, ζύκθσλα κε ην πξόηππν 
ΔΝ166. 

Πξνζηαζία ζώκαηνο: Αδηαπέξαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: * 

Απνθύγεηε ηελ ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ από ην πιηθό. Να κελ επηηξέπεηαη ε κε ειεγρόκελε 

απόξξηςε ηνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ (βιέπε θεθάιαην 6). 

 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

Μνξθή: Σηεξεό θνθθώδεο 
Υξώκα: Λεπθό 
Οζκή: Άνζκν 
Καηώθιη νζκήο: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
Σηκή pH: 4 ζε 10 g/l 
εκείν ηήμεωο: Με εθαξκόζηκν 
εκείν δέζεωο: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
εκείν αλάθιεμεο: Με εθαξκόζηκν 
Θεξκνθξαζία 
αλάθιεμεο: 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

Ρπζκόο εμάηκηζεο: Ακειεηέν 
Δπθιεθηόηεηα: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
Θεξκνθξαζία 
απηαλάθιεμεο: 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

Καηώηεξν όξην 
εθξεθηηθόηεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

Αλώηεξν όξην 
εθξεθηηθόηεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

Σάζε αηκώλ: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
ρεηηθή ππθλόηεηα 
αηκώλ (ωο πξνο ηνλ 
αέξα): 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

Ππθλόηεηα: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: Πιήξσο δηαιπηό 
πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log 
Pow): 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ρξήζεο. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

Σηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ πξαγκαηνπνηείηαη επηθίλδπλνο πνιπκεξηζκόο. 
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10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη απεπζείαο ειηαθό θσο. 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Ομεηδσηηθά κέζα. Ηζρπξά νμέα θαη ηζρπξέο βάζεηο. 

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Ζ ζεξκηθή απνηθνδόκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απειεπζέξσζε εξεζηζηηθώλ αεξίσλ θαη αηκώλ. 

Ομείδηα ηνπ άλζξαθα. 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Τελικό προϊόν 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  > 5000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 5000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Δηζπλνή LC50 4-hr 4 mg/l Αξνπξαίνη 

 

Daminozide 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  > 5000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 5000 mg/kg Κνπλέιηα 

Δηζπλνή LC50 4-hr > 20 mg/l Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Τελικό προϊόν 

Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο (θνπλέιηα). 

Daminozide 

Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο (θνπλέιηα). 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Τελικό προϊόν 

Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ (θνπλέιηα). 

Daminozide 

Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ (θνπλέιηα). 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Τελικό προϊόν 

Αξλεηηθό γηα επαηζζεηνπνίεζε (ηλδηθά ρνηξίδηα). 

Daminozide 

Γνθηκή Buehler (ηλδηθά ρνηξίδηα): Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ζε πεηξακαηόδσα. 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Τελικό προϊόν 

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. 

Daminozide 

Γνθηκή Ames: Αξλεηηθό γηα κεηαιιαμηνγέλεζε (Escherichia coli – δνθηκή αλάζηξνθεο κεηάιιαμεο). 

Γνθηκή παξακόξθσζεο ρξσκαηνζσκάησλ in vitro: Αξλεηηθό. 
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Γνληδηνηνμηθόηεηα in vivo: 

Daminozide 

Γνθηκή in vivo (πνληίθηα): Αξλεηηθό γηα κεηαιιαμηνγέλεζε (δνθηκή κηθξνππξήλσλ). 

Καξθηλνγέλεζε: 

Τελικό προϊόν 

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Τελικό προϊόν 

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Daminozide 

Γηα έθζεζε από ζηόκαηνο, ε νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθό γηα εηδηθό όξγαλν-ζηόρν, 

επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Τελικό προϊόν 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Υδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna) EC50 96h 75.5 mg/L 

 

Daminozide 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Υδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna) EC50 

(δνθηκή ξνήο) 
48h 101 mg/L 

 

Υξόληα ηνμηθόηεηα: 

Daminozide 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Χάξηα (Danio rerio) NOEC 7d 20 mg/L 

 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Daminozide 

Βηναπνηθνδνκεζηκόηεηα: Απνηέιεζκα: Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εύθνια. 84 % 

 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Daminozide 

Δίδνο 
Υξόλνο 
έθζεζεο 

πγθέληξωζε 
πληειεζηήο 

Вηνζπζζώξεπζεο (BCF) 

Χάξηα (Lepomis macrochirus) 35d 1.0 mg/L 1.7 

 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 

 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 
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Τν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ ζεσξείηαη αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε, ηνμηθή (ΑΒΤ). Τν 

κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ ζεσξείηαη άθξσο αλζεθηηθή, νύηε άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε 

(αΑαΒ). 

12.6. Πξόζζεηα ζηνηρεία: 

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

ππνγείσλ πδάησλ. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Πξνϊόλ: Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππνλόκνπο θαη ύδαηα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Με 
ξππαίλεηε ζηεθνύκελα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό ζπζθεπαζίαο. 
Υπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο επηθίλδπλα 
απόβιεηα, κε ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

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 
 

Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 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: 8194. (Καλ. 

(ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009). 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: * 

Γελ απαηηείηαη. Απηό ην πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία (Καλνληζκόο 
(ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 (REACH), Άξζξν 57). 
 

 

 

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]: 

Aquatic Chronic Φξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Υδάηηλν Πεξηβάιινλ 
 
Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
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Τα 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. 
 


