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

Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 16/2/2018 Ηκ. Δθηύπσζεο: 20/2/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: AZATIN EC 
 

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

AZATIN EC 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 14.617/30.06.2017 
 
1.2.πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο κόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 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 
ΒΙΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
570 22 ΙΝΓΟ 

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] 

       Eye Irrit., Cat. 2  H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 

Aquatic Chronic, Cat. 1 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 πκβόισλ Κηλδύλνπ θαη ησλ H-δειώζεσλ, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 16/2/2018 Ηκ. Δθηύπσζεο: 20/2/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: AZATIN EC 
 

ειίδα 2 από 10 
 

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

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

           
 

   GHS07 GHS09 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΗ 

 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:  

H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 

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

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

P264: Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. 

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

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

κάηηα/πξόζσπν. 

P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 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: 

EUH208: Πεξηέρεη azadirachtin. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

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

νδεγίεο ρξήζεο. 

 Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα θαηά ηελ αλάκημε /θόξησζε θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή. ε πεξίπησζε επαλεηζόδνπ ζηελ θαιιηέξγεηα νη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα.  

 

 Sp1: Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκό 

εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα.  

 SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα:  

 30 κέηξσλ ζε Μειηά  

 20 κέηξσλ, κε θπηηθή θάιπςε, ζε Δζπεξηδνεηδή, Ακπέιη, Φξάνπια, Καξόην, Κξεκκύδη, 

θόξδν, Μαξνύιη θαη ινηπά ζαιαηηθά, αληίδη, ξόθα, θαξόιεο (πηθξίδα), ζπαλάθη, θύιια 

παληδαξηνύ, ζέζθνπια, κατληαλόο, βαζηιηθόο, Λάραλα, Κνπλνππίδη, Καιισπηζηηθά- 

Αλζνθνκηθά.  

 10 κέηξσλ, κε θπηηθή θάιπςε, ζε παηάηα, ηνκάηα, κειηηδάλα, πηπεξηά, αγγνύξη, θνινθύζη, 

Καξπνύδη, Πεπόλη, Κνινθύζα  

 SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα κε ζηνρεπόκελα αξζξόπνδα λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο από ηελ κε γεσξγηθή γε. 

 ε Δζπεξηδνεηδή θαη Μεινεηδή: 10 κέηξσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε αθξνθύζησλ 

κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ς.π. θαηά 50 %. Γελ απαηηείηαη αςέθαζηε δώλε πξνζηαζίαο 

εθόζνλ ν ςεθαζκόο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αθξνθύζησλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ς.π. 

θαηά 75 %.  
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 ε Ακπέιη, Καιισπηζηηθά θαη Αλζνθνκηθά: 5 κέηξσλ. Γελ απαηηείηαη αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο εθόζνλ ν ςεθαζκόο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αθξνθύζησλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ ς.π. θαηά 50 %. 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

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

 
πγθέληξωζε 

[%] 

1-Hexanol 
 

CAS        111-27-3 
Αξηζ. ΔΚ  203-852-3

 

(EC index no) 603-059-00-6 
Acute Tox. (Oral). 4, H302 30-60 

Azadirachtin 
CAS 11141-17-6 
Αξηζ. ΔΚ  601-089-4 

Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Acute 1, H400  

10-30 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-δειώζεσλ θαη EUH- 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: ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ, 
απνθύγεηε ηελ πεξεηαίξσ έθζεζε.  
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 
 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα. Δάλ 
δελ αλαπλέεη, θάληε ηερλεηή αλαπλνή. Δάλ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ 
αλαπλνή, ρνξεγήζηε ηνπ νμπγόλν. Δάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία θαιέζηε ην 
ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ ή έλα γηαηξό.  
 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. 
Αθαηξέζηε όιν ηνλ κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη ηα παπνύηζηα. Πιύλεηε ηα 
κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Δάλ εκθαληζηεί 
εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εμάλζεκα θαη επηκέλεη: Καιέζηε γηαηξό.  
 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Ξεπιύλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. 
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη εθόζνλ είλαη εύθνιν. 
Δάλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  
 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 
 
 

Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό εθηόο αλ ηελ νδεγία απηή ηελ ιάβεηε από γηαηξό. 
Μελ ρνξεγήζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ ή έλα γηαηξό, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία. 
 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα ζε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 
  

πκπηώκαηα ζε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. Σα ζπκπηώκαηα 
κπνξεί λα είλαη: εξπζξόηεηα, νίδεκα, μεξόηεηα, δεκηνπξγία ξαγάδσλ 
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θαη αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο από ην δέξκα. 
πκπηώκαηα ζε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

 
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα 
είλαη: δπζθνξία ή πόλν, έληνλν βιεθάξηζκα θαη παξαγσγή δαθξύσλ,  
κε έληνλε εξπζξόηεηα θαη νίδεκα ηνπ επηπεθπθόηα. 

πκπηώκαηα ζε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζην ζηνκάρη, λαπηία ή έκεην. 

 

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: 

Υεηξηζκόο γηα ηα πεξηβάιινληα πιηθά. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Καλέλα γλσζηό. 

 

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

Γξαζηηθόηεηα:     Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε, ππό ζπλζήθεο θαλνληθήο ρξήζεο.  

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

- Πξνζηαζία θαηά ηε δηάξθεηα ππξόζβεζεο: Να είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ θαηαπνιεκάηε θάζε ρεκηθή 

θσηηά. Καηαπνιεκήζηε ηελ ππξθαγηά από αζθαιή απόζηαζε θαη πξνζηαηεπκέλε ζέζε, αληίζεηε από ηε 

θνξά ηνπ αλέκνπ.  

 

-Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:  Να θνξάηε πιήξε εμάξηεζε ππξόζβεζεο (πιήξε εμάξηεζε 

Bunker) θαη απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

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

ε κε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο: 

Φνξάηε πξνζσπηθή πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, όπσο ζπλίζηαηαη ζηελ ελόηεηα 8. Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή 

θηλδύλνπ θαη κελ επηηξέπεηε ηελ είζνδν ζε πεξηηηό θαη απξνζηάηεπην πξνζσπηθό.  

 

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο: 

Δμνπιίζηε ην πξνζσπηθό αληηκεηώπηζεο κηαο πηζαλήο ηπραίαο έθιπζεο κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 

εμνπιηζκό.  

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Απνηξέςηε ηελ είζνδν ζε ππνλόκνπο θαη δεκόζηα ύδαηα. Δηδνπνηείζηε ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο, εάλ ην 

πξντόλ εηζέιζεη ζε ππνλόκνπο ή δεκόζηα ύδαηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό: 

Πεξηνξίζηε θαη / ή απνξξνθήζηε ηπρόλ δηαξξνέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

απνξξνθεηηθό πιηθό (π.ρ. άκκνο, βεξκηθνπιίηε). πιιέμηε θαη ηνπνζεηήζηε ζε θιεηζηό δνρείν πξνο 



Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 16/2/2018 Ηκ. Δθηύπσζεο: 20/2/2018 

ΠΡΟΪΟΝ: AZATIN EC 
 

ειίδα 5 από 10 
 

δηάζεζε, πνπ λα ζεκαίλεηαη ζσζηά. Σα μεπιύκαηα δελ πξέπεη λα δηνρεηεύνληαη ζε ππνλόκνπο θαη ύδαηα. 

Υξεζηκνπνηείηε πξνζσπηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (PPE).  

Μέζνδνη θαζαξηζκνύ: 

πιιέμηε ηπρόλ δηαξξνέο κε αδξαλή ζηεξεά πιηθά, όπσο πειό ή γε δηαηνκώλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Η 

δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 13. 

  

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 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: 

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Μελ εηζπλέεηε εθλεθώκαηα ή αηκνύο. Μελ θαηαπίλεηε. 

Υεηξηζηείηε θαη αλνίμηε ην δνρείν κε πξνζνρή. Καηά ηε ρξήζε, κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. 

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

 

πλζήθεο απνζήθεπζεο: Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. Απνζεθεύεηαη ζηελ αξρηθή 

θιεηζηή ζπζθεπαζία ηνπ ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Γηαηεξήζηε ην δνρείν εξκεηηθά θιεηζηό 

όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Αζπκβίβαζηα πιηθά: Καλέλα γλσζηό. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

Δληνκνθηόλν. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ ζηνηρεία. 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

 

8.2.1. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Πξνζωπηθόο 
πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο: 

 
Απνθύγεηε θάζε πηζαλή έθζεζε. 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Να θνξάηε θαηάιιειν αλαπλεπζηήξα.  

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Φνξάηε αδηαπέξαζηα πξνζηαηεπηηθά γάληηα αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο.  
Πξνζηαζία καηηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά αζθαιείαο ή γπαιηά θαηάιιεια γηα ρεκηθέο νπζίεο. 
Άιιεο πιεξνθνξίεο: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνύ ηνπ πξντόληνο. 
 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Φπζηθή θαηάζηαζε: Τγξό 
Μνξθή: Ιμώδεο 
Υξώκα: θνύξν θαθέ 
Οζκή: Γιπθηά αξσκαηηθή  
Όξην Οζκήο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα  
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Σηκή pH: 4,46 (ηνπ 1% πδαηηθήο δηαζπνξάο, κέζνδνο δνθηκήο CIPAC MT 75.3) 
Ρπζκόο εμάηκηζεο:  
(butylacetate=1)  
εκείν ηήμεωο: 

Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
 
Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 

εκείν δέζεωο: Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 
εκείν βξαζκνύ: 
εκείν αλάθιεμεο: 

Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 
70-72

ν
C 

Αλαθιεμηκόηεηα 
(ζηεξεό, αέξην): 

 
Γελ εθαξκόδεηαη.  

Θεξκνθξαζία 
Απηαλάθιεμεο: 

 
295 ° C (κέζνδνο δνθηκήο ΔΟΚ Α.15) 

Θεξκνθξζία 
απνζύλζεζεο: 

 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

Πίεζε αηκώλ: Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 
ρεηηθή ππθλόηεηα 
αηκώλ ζηνπο 20

o
C: 

 
Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 

ρεηηθή ππθλόηεηα: 
Γηαιπηόηεηα: 

0,9466 Kg/L ζηνπο 20° C (Μέζνδνο δνθηκήο OECD 109 EEC A.3) 
Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 

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

 
 
Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 

Log Kow Γελ ηζρύεη (ην πξντόλ είλαη κείγκα) 
Ιμώδεο, δπλακηθό: 0,0448 Pa * s ζηνπο 20 ° C 

0,02027 Pa * s ζηνπο 40 ° C (κέζνδνο δνθηκήο OECD 114, CIPAC MT 192) 
Ιμώδεο, θηλεηηθό: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
Όξην έθξεμεο: Γελ εθαξκόδεηαη 
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο: Σν πξντόλ δελ είλαη νμεηδσηηθό (κέζνδνο δνθηκήο EEC A.21). 
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο:  Σν πξντόλ δελ είλαη εθξεθηηθό (κέζνδνο δνθηκήο EEC A.14). 
 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Δπηθαλεηαθή ηάζε: 40,7 mN/m (κέζνδνο δνθηκήο OECD 115, EEC A.5) 
 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Κακία επηθίλδπλε αληίδξαζε γλσζηή θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξό αλ απνζεθεύεηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ έρεη θαζνξηζηεί. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγή: 

Κακία γλσζηή 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Καλέλα γλσζηό 

  

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Καλέλα γλσζηό 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
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11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα:   Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα  

     ηαμηλόκεζεο. 

Γηα ην πξντόλ: 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  > 2000 mg/kg 
(κέζνδνο δνθηκήο OECD 

TG 423 (2001), EC 
κέζνδνο B.1 tris 
(2004/73/EC)) 

Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 2000 mg/kg 
(κέζνδνο δνθηκήο OECD 

TG 402 (1987), EC 
κέζνδνο B.3 
(92/69/EEC)) 

Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:  Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη  

                                                                                   ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

       

      νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:  Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό (κέζνδνο δνθηκήο 

                                                                                                     OECD Guideline 405 and EC κέζνδνο B.5 (2004/73/EC)                                                                                                                                                                                                       

 

      Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ 

      δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

 

Καξθηλνγέλεζε:       Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη 

       ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:  Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη 

                                      ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:  Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη 

       ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, 

δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα 

ηαμηλόκεζεο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ 

    δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα  

    θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

 

 Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο:  Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα 

ηαμηλόκεζεο. 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα: 

 

Οηθνινγία-Νεξό:    Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ην πξντόλ είλαη ηνμηθό γηα ηνπο  

     πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα (Oncorhynchus mykiss) LC50 96h >9.90 mg/L 
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(κέζνδνο δνθηκήο 
OECD No. 203 (1992) 

Chironomus riparius NOEC 28 days 0.247 mg/L 
(κέζνδνο δνθηκήο 

OECD No. 219 (2004) 
 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Γελ έρεη θαζνξηζηεί. Η δ.ν. Azadirachtin δελ είλαη άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκε,  

log POW = 0.99 (20°C). 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

           Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηε δξαζηηθή νπζία, δελ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ζπκβεί 

          βηνζπζζώξεπζε ζηα ςάξηα. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

 Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

                 Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

               Απνθεύγεηε ηε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Αθνινπζείζηε ηνπο ηνπηθνύο/εζληθνύο θαλνληζκνύο δηάζεζεο απνβιήησλ.   
 
 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό γηα ηηο κεηαθνξέο ( ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO θαη IATA). 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΟΤΙΑ, 

ΤΓΡΗ, Δ.Α.Ο., 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΙ 
 

RID 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΟΤΙΑ, 

ΤΓΡΗ, Δ.Α.Ο., 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
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Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΙ 
 

Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΟΤΙΑ, 

ΤΓΡΗ, Δ.Α.Ο., 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΙ (Θαιάζζηνο Ρππαληήο) 
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA/ICAO 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΟΤΙΑ, 

ΤΓΡΗ, Δ.Α.Ο., 9, PG III 
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: ΙΙΙ 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: NAI 

 
 

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: 14.617. 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ έρεη δηεμαρζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο.  

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

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

Eye Irrit, Cat. 2                νβαξόο νθζαικηθόο εξεζηζκόο, Καηεγνξία 2 

Acute Tox., Cat. 4 (δηα ζηόκαηνο) Ομεία ηνμηθόηεηα (δηα ζηόκαηνο), Καηεγνξία 4 

Skin Sens  1B    Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, Καηεγνξία 1B 
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Aquatic Chronic 1 Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ, Καηεγνξία 1 
Aquatic Acute 1 Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ, Καηεγνξία 1 
 

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

H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

H317: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
Η410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

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

EUH208: Πεξηέρεη azadirachtin. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

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]: 

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

P264: Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. 

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

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

κάηηα/πξόζσπν. 

P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 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. 

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. 

 
 

 
 

 


