ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Έθδνζε: 2.0

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006
Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 12/07/2017
Ηκ. Δθηύπσζεο: 12/7/2017

ΠΡΟΪΟΝ:

ProAct

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

ProAct
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο:
Βηνδηεγέξηεο – πξντόλ βνεζεηηθό ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. Γηα γεσξγηθή ρξήζε.
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο*:
Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ
Δηαηξεία:
Γηεύζπλζε επαθήο:
ΤΘ 48
ΒΙΠΔ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
570 22 ΣΙΝΓΟΣ
Τειέθσλν:
+30 2310 568656
Γηεύζπλζε e-mail:
info@efthymiadis.gr
l.vellis@efthymiadis.gr
1.3. 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]
Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν.
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο
Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ:
Καλέλα.
Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο:
Κακία.
Γειώζεηο θηλδύλνπ:
Κακία.
πκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο θηλδύλνπ:
Κακία
Γειώζεηο πξνθύιαμεο:
P102: Mαθξηά από παηδηά.
P264: Πιύλεηε ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό.
P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν.
Σειίδα 1 από 8

Έθδνζε: 2.0
ΠΡΟΪΟΝ:

Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 12/07/2017

Ηκ. Δθηύπσζεο: 12/7/2017

ProAct

Σπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο:
«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο».
«Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Καιέζηε ακέζσο έλα γηαηξό, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία».
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ: Τν πξντόλ δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα
θξηηήξηα ΑΒΤ (αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο, ηνμηθέο) ή αΑαΒ (άθξσο αλζεθηηθέο / άθξσο
βηνζπζζσξεύζηκεο).

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2. Μείγκαηα
Με επηθίλδπλν κείγκα πνπ πεξηέρεη ηε θπζηθή πξσηεΐλε Harpin αβ.
Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:
Υεκηθή
Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί
νλνκαζία
-

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

-

πγθέληξωζε
[%]
-

Γελ ππάξρνπλ ζπζηαηηθά πνπ, από όζν γλσξίδεη ν πξνκεζεπηήο θαη αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεληξώζεηο
πνπ ηζρύνπλ, λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ή ην πεξηβάιινλ, ππό ηνλ Καλνληζκό
(ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP] θαη επνκέλσο δελ απαηηνύλ αλαθνξά ζηελ ελόηεηα απηή.
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Τάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Η-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:
Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210-7793777
4.1.2. ε πεξίπηωζε
εηζπλνήο:

Απνκαθξύλεηε ηνλ αζζελή ζε θαζαξό αέξα. Αλ δελ αλαπλέεη θάληε
ηερλεηή αλαπλνή θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.

4.1.3. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ην δέξκα:

Aθαηξέζηε ηα βξεγκέλα ξνύρα θαη πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη
ζαπνύλη. Αλ αλαπηπρζεί εξεζηζκόο, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.

4.1.4. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ηα κάηηα:

Ξεπιύλεηε ηα κάηηα κε αξθεηό λεξό. Σπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν αλ ν
εξεζηζκόο επηκέλεη.

4.1.5. ε πεξίπηωζε
θαηάπνζεο:

Με ρνξεγείηε ν,ηηδήπνηε από ην ζηόκα ζε αλαίζζεην άηνκν. Ξεπιύλεηε ην
ζηόκα κε λεξό. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή εάλ εκθαληζηνύλ
ζπκπηώκαηα.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:
πκπηώκαηα: Τα πην βαζηθά ζπκπηώκαηα πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 11.
Κίλδπλνη:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο:
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Αλ εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα επηθνηλσλήζηε κε γηαηξό.
Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην.

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα:
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:
Χεθαζκόο λεξνύ, αθξόο, μεξή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:
Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα εθιπζνύλ νμείδηα ηνπ άλζξαθα.
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:
Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:
Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ππξνζβέζηεο αλ είλαη απαξαίηεην.
Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:
Φξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). Απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο.
Μελ αλαπλέεηε αηκνύο/εθλεθώκαηα.
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
Απνηξέςηε ηε δηαθπγή ή δηαξξνή αλ είλαη αζθαιέο. Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο. Να κελ
ην ειεπζεξώλεηε ζην πεξηβάιινλ.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Πεξηζπιιέμεηε κε ζθνύπηζκα θαη ζπιιέμηε ζε θαηάιιεινπο θιεηζηνύο πεξηέθηεο. Απνξξίςηε ην πιηθό
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.
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:
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Απνθεύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό ζθόλεο θαη λέθνπο. Λάβεηε
κέηξα θαηάιιεινπ εμαεξηζκνύ ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ ζθόλεο. Γηα πξνθπιάμεηο δείηε ην θεθάιαην
2.2.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ:
Φπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή, ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία ζε κηα πεξηνρή δελ είλαη πξνζβάζηκε ζε παηδηά ή κε
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Κξαηήζηε ηα πξντόληα καθξηά από ην ειηαθό θσο, ηελ πγξαζία θαη ηε
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ζεξκόηεηα. Μεηά ην άλνηγκα, ρξεζηκνπνηήζηε ακέζσο. Μελ κνιύλεηε ηα ηξόθηκα, ην λεξό ή δσνηξνθώλ
από ην ρεηξηζκό θαη ηελ απνζήθεπζε.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:
Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φξήζε ζηελ γεσξγία.
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 1, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπκβνπιέο ηνπ
θεθαιαίνπ 7.

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. Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο:
Φξεζηκνπνηήζηε ην πξντόλ ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ή ζε θαιά - αεξηδόκελε πεξηνρή. Απνθύγεηε ηελ
επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη ακέζσο κεηά
ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο. Φεηξηζηείηε ζύκθσλα κε θαιή βηνκεραληθή πγηεηλή θαη πξαθηηθέο αζθαιείαο.
8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:
Αλαπλεπζηηθή
Όπνπ ε αμηνιόγεζε θηλδύλσλ δείρλεη ρξήζε αλαπλεπζηήξσλ θαζαξηζκνύ
πξνζηαζία:
αέξα είλαη θαηάιιειε ε ρξήζε ελόο αλαπλεπζηήξα πξνζώπνπ ζσκαηηδίσλ
ηύπνπ Ν99 (ΗΠΑ) ή ηύπνπ P2 (EN 143) θπζίγγηα αλαπλεπζηήξα σο έλα
ζηήξηγκα γηα κεραληθνύο ειέγρνπο. Γηα γεληθή ρξήζε, κηα κάζθα ζσκαηηδίσλ
ζθόλεο αξθεί.
Πξνζηαζία ρεξηώλ:
Φνξάηε θαηάιιεια αδηάβξνρα γάληηα. Τα γάληηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ
ηε ρξήζε. Φξεζηκνπνηήζηε ηε ζσζηή ηερληθή αθαίξεζεο ησλ γαληηώλ (ρσξίο
επαθή ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο) γηα λα απνθεύγεηαη ε επαθή ηνπ
δέξκαηνο κε απηό ην πξντόλ. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν γάληηα κεηά ηε ρξήζε,
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαιέο εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο.
Πιέλεηε θαη ζηεγλώλεηε ηα ρέξηα.
Πξνζηαζία καηηώλ:
Γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά (γπαιηά πιαηζίνπ) NIOSH
(ΗΠΑ) ή (EN 166).
Πξνζηαζία ζώκαηνο:
Δπηιέμηε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ, κε ηε
ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ, θαη ζην ζπγθεθξηκέλν
ρώξν εξγαζίαο. Τν είδνο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα
επηιέγεηαη ζύκθσλα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα ηεο επηθίλδπλεο
νπζίαο ζηνλ ηόπν εξγαζίαο. Γηα γεληθή ρξήζε - θνξνύλ καθξύ καλίθη
πνπθάκηζν, παληειόλη ή θόξκεο, παπνύηζηα θαη θάιηζεο.
8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο:
Να απνθεπρζεί ε πεξαηηέξσ δηαξξνή ή έθρπζε. Μελ αθήλεηε ην πξντόλ λα εηζρσξήζεη ζε απνρεηεύζεηο.
Η ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Γεληθέο ππνδείμεηο: Βιέπε θεθάιαην 6.

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Μνξθή:
Σηεξεό θνθθώδεο
Υξώκα:
Αλνηρηό θαθέ.
Οζκή:
Κακία δηαθξηηή νζκή.
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Καηώθιη νζκήο:
Σηκή pH:
εκείν ζηεξενπνίεζεο:
εκείν δέζεωο:
εκείν αλάθιεμεο:
Ρπζκόο εμάηκηζεο:
Δπθιεθηόηεηα:
Θεξκνθξαζία
αλάθιεμεο:
Θεξκηθή απνηθνδόκεζε:
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Καηώηεξν όξην
εθξεθηηθόηεηαο:
Αλώηεξν όξην
εθξεθηηθόηεηαο:
Ιδηόηεηεο πνπ επλννύλ
ηελ αλάπηπμε ηεο
ππξθαγηάο:
Σάζε αηκώλ:
ρεηηθή ππθλόηεηα
αηκώλ (ωο πξνο ηνλ
αέξα):
Ππθλόηεηα:
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό:
πληειεζηήο θαηαλνκήο
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log
Pow):
Ιμώδεο, δπλακηθό:
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Ππθλόηεηα:

10.
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Με δηαζέζηκν.
6 – 8,5 (22°C)
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με εθαξκόζηκν.
Με εθαξκόζηκν
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Πιήξσο δηαιπηό (ζε 20 ιεπηά)
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.

0.47g/ml.

ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
Τν πξντόλ είλαη ζηαζεξό εάλ απνζεθεύεηαη θαη ηπγράλεη ρεηξηζκνύ όπσο ζπλίζηαηαη / ππνδεηθλύεηαη.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:
Ιζρπξνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο.
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
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Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
ProAct
Πεηξακαηηθά δεδνκέλα / από ππνινγηζκό:
Οδόο έθζεζεο
Παξάκεηξνο
Υξόλνο έθζεζεο
Από ζηόκαηνο
LD50
Γέξκα
LD50
Δηζπλνή
LC50
4-hr

Σηκή
> 5050 mg/kg
> 5050 mg/kg
> 0.83 mg/L

Δίδνο
Αξνπξαίνη
Αξνπξαίνη
Αξνπξαίνη

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
Δξεζηζκόο θνπλέιη: κε εξεζηζηηθό
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη
εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:
Δξεζηζκόο θνπλέιη: κε εξεζηζηηθό
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη
εξεζηζκό ησλ καηηώλ.
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη
επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.
Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη
κεηαιιαμηνγόλν επίδξαζε.
Καξθηλνγέλεζε:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα εκπεξηέρεη θακία
έλδεημε θαξθηλνγόλνπ επίδξαζεο.
Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα εκπεξηέρεη θακία
έλδεημε επίδξαζεο εμαζζέληζεο ηεο γνληκόηεηαο.
Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Μεκνλωκέλε έθζεζε:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη έλδεημε
ζπγθεθξηκέλεο νξγαλνηνμηθόηεηαο, κεηά από κεκνλσκέλε ρνξήγεζε.
Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ κεηά από επαλαιακβαλόκελε
ρνξήγεζε, δελ αλακέλεηαη λα έρεη έλδεημε ζπγθεθξηκέλεο νξγαλνηνμηθόηεηαο.
Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο:
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ αλακέλεηαη λα απνηειεί
ηνμηθόηεηα από αλαξξόθεζε.
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνμηθόηεηα:
Κακία γλσζηή.
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Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

12.1. Σνμηθόηεηα:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Mepiquat-chloride
Δίδνο
Χάξηα

Παξάκεηξνο
Υξόλνο έθζεζεο
Σηκή
Μία ζηελή ζπγγελήο πξσηεΐλε (harpinEA) ηεο harpinαβ έρεη
ηαμηλνκεζεί σο κε-ηνμηθή ζε πνπιηά θαη ςάξηα.

EC50

48h

1473 mg/L

Υδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia)
NOEC
Μέιηζζεο

626 mg/L

Γελ παξαηεξήζεθε ηνμηθόηεηα ζε δόζε 13 mg αλά κέιηζζα.

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Τν πξντόλ δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ΑΒΤ (αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο,
ηνμηθέο) ή αΑαΒ (άθξσο αλζεθηηθέο / άθξσο βηνζπζζσξεύζηκεο) ζε ζπγθέληξσζε 0,1% ή πςειόηεξε.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
12.7. Πξόζζεηα ζηνηρεία:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

13.

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:
Πξνϊόλ:
Υπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε
θαηάιιειε εγθαηάζηαζε απόξξηςεο. Γηάζεζε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία θαη
απόξξηςε ζύκθσλα κε ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.
Μνιπζκέλε
ζπζθεπαζία:
Γηάζεζε όπσο ην αρξεζηκνπνίεην πξντόλ.
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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:
Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο είλαη ζύκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκώλ (ΔΚ)
αξ.1907/2006 (REACH) θαη (ΔΔ) αξ. 1272/2008 (CLP).
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

16.

Άιιεο πιεξνθνξίεο

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