ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Έθδνζε: 3.0

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006
Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/07/2017
Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/7/2017

ΠΡΟΪΟΝ:

THERBONAL 28.75 EC

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

THERBONAL 28.75 EC
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο

14.327/16-03-2009

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο:
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Δληνκνθηόλν.
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: *
Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ
Δηαηξεία:
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]
STOT SE 3
Ζ336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.
Aspiration Tox.1
Ζ304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο
αλαπλεπζηηθέο νδνύο.
Eye Dam.1
H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
Skin Irr.2
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
Aquatic Acute1
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
Aquatic Chronic1 H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.
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 δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο, βιέπε θεθάιαην 16.

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο
Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]
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GHS07,

GHS08,

GHS09

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΚΗΝΓΤΝΟ
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:
Ζ304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο
νδνύο.
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
Ζ336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.
H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Γειώζεηο πξνθύιαμεο:
Ρ102+P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά.
P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ / αηκνύο /
εθλεθώκαηα.
P262: Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, ην δέξκα ή ηα ξνύρα.
P264: Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό
P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε, ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ.
P363: Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα / πξόζσπν.
P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.
P403+P233 Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Να δηαηεξείηαη ν πεξηέθηεο εξκεηηθά θιεηζηόο.
Ρ301+P315+P331: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε ακέζσο γηαηξό.
ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό.
P302+P352: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
P305+P351+P338+P313: 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. πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο:
EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.
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 ηα θελά ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ.
SPe8: Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα επηθνλίαζεο κελ
ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ.
Απνκαθξύλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ ηελ αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ (ε εθαξκνγή λα γίλεηαη λσξίο ην πξσί ή αξγά ην
απόγεπκα).
«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο».
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: Βιέπε θεθάιαην 12.
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3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά *
Μείγκαηα
Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:
Υεκηθή νλνκαζία
Αλαγλωξηζηηθνί
αξηζκνί

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

πγθέληξ
ωζε
[%]

CAS 80844-07-1
Αξηζ. ΔΚ 407-980-2

Aquatic Acute 1, H400

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI --

Aquatic Chronic 1, H410

Etofenprox

28.75%

CAS 64742-94-5
Hydrocarbons, C10,
aromatics,
<1% naphthalene

Αξηζ. ΔΚ 265-198-5
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI
649-424-00-3

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
58.4%
Aquatic Chronic 2, H411
STOT SE 3, EUH066

CAS 64742-95-6
Solvent naphtha
(petroleum) light
arom.

Αξηζ. ΔΚ 265-199-0

Calcium
dodecylbenzene
sulfonate

Αξηζ. ΔΚ 247-557-8

Ploly oxyeyhylene
styrylphenyl ether

Flam. Liq. 3, H226

0.9%

Flam. Liq. 3, H226

0.9%

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI -CAS 26264-06-2

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI
-CAS 99734-09-5
Αξηζ. ΔΚ Polymer

Flam. Liq. 3, H226

0.9%

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP
Annex VI
--

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:
Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα ξνύρα θαη παπνύηζηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε
ην πξντόλ.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777
4.1.2. ε πεξίπηωζε
Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Κξαηήζηε ηνλ ζε εξεκία θαη
εηζπλνήο:
ζε ζέζε πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ δελ αλαπλέεη εθαξκόζηε
ηερλεηή αλαπλνή. Αλ ε αλαπλνή γίλεηαη κε δπζθνιία, ρνξεγήζηε νμπγόλν.
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Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα ακέζσο.
Πιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Αλ δεκηνπξγεζεί
εξεζηζκόο, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε.
πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
Μελ πξνθαιείηε εκεηό. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό αλ είλαη δπλαηόλ.
Μελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε αλαίζζεηα άηνκα. Εεηήζηε ακέζσο
ηαηξηθή βνήζεηα.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:
πκπηώκαηα: Οη ελδείμεηο θαη ηα ζπκπηώκαηα δεξκαηίηηδαο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αίζζεζε
θαςίκαηνο, θαύζεσο ή/θαη μεξόηεηα/ζθάζηκν ηνπ δέξκαηνο.
Οη ελδείμεηο θαη ηα ζπκπηώκαηα εξεζηζκνύ ηνπ δέξκαηνο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ
αίζζεζε θαςίκαηνο, εξύζεκα, πξήμηκν ή/θαη θνπζθάιεο.
Οη ελδείμεηο θαη ηα ζπκπηώκαηα εξεζηζκνύ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ελδέρεηαη
λα πεξηιακβάλνπλ πξνζσξηλή αίζζεζε θαςίκαηνο ζηε κύηε θαη ην ιαηκό, βήρα ή/θαη
δπζθνιία αλαπλνήο.
Δάλ ην πιηθό εηζέιζεη ζηνπο πλεύκνλεο, ηα ζπκπηώκαηα θαη νη ελδείμεηο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ βήρα, έκθξαμε, αλαπλεπζηηθό ζπξηγκό, δπζθνιία αλαπλνήο,
ζπκθόξεζε ηνπ ζώξαθα, ηαρύπλνηα ή/θαη ππξεηό.
Ζ αλαπλνή πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηνιή ηνπ
θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία λα νδεγήζεη ζε δάιε, ιηπνζπκηθή ηάζε,
θεθαιαιγία, λαπηία θαη απώιεηα ζπληνληζκνύ. Ζ ζπλερηδόκελε εηζπλνή κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ζε ζάλαην.
Κίλδπλνη:
Ηθαλόηεηα πξόθιεζεο ρεκηθήο πλεπκνλίηηδαο. Δμαζζέλεζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί δεξκαηίηηδα από παξαηεηακέλε ή
επαλαιακβαλόκελε έθζεζε. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο εκεηνύ απζόξκεηα ππάξρεη
θίλδπλνο αλαξξόθεζεο.
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:
Αθξόο, ςεθαζκόο ή νκίριε λεξνύ. Ξεξή ζθόλε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
κόλν ζε κηθξέο ππξθαγηέο.
Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:
Πίδαθαο λεξνύ.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:
Καηά ηελ θαύζε κπνξεί λα εθιπζνύλ επηθίλδπλα αέξηα όπσο νμείδηα ηνπ άλζξαθα θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ.
Οη αηκνί είλαη βαξύηεξνη ηνπ αέξα θαη εμαπιώλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγώληαο
θίλδπλν αλάθιεμεο από απόζηαζε.
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:
Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:
Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη πιήξε ξνπρηζκό ρεκηθήο πξνζηαζίαο.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
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Κξαηήζηε καθξηά ην κε απαξαίηεην θαη κε πξνζηαηεπκέλν πξνζσπηθό. Κιείζηε ηελ παξνρή αλ είλαη
δπλαηόλ. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη/ή εθξήμεσο κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο. Δάλ νη πεξηέθηεο είλαη
εθηεζεηκέλνη ζηε θσηηά λα δηαηεξνύληαη δξνζεξνί κε ςεθαζκό λεξνύ. Καηαπνιεκήζηε ηε θσηηά κε ηνλ
άλεκν πίζσ ζαο.
Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο ή ύδαηα. Σα 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:
Πεξηθξάμηε ηελ πεξηνρή ηεο δηαξξνήο κε πηλαθίδεο θαη θξαηήζηε καθξηά ην κε απαξαίηεην θαη κε
πξνζηαηεπκέλν πξνζσπηθό. Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε δηαξξένλ ή εθιπόκελν πιηθό. Φνξάηε εμνπιηζκό
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. ηακαηήζηε ηελ
δηαξξνή, αλ είλαη δπλαηόλ, ρσξίο λα εθηεζείηε ζε θίλδπλν.
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. Να κελ
αδεηάδεηαη ζην ππέδαθνο/έδαθνο.
Δλεκεξώζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ζε απνρεηεύζεηο θαη ύδαηα.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. Λάβεηε κέηξα πξνθύιαμεο
θαηά ησλ ζηαηηθώλ εθθελώζεσλ. Δμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκό ηνπ ρώξνπ.
πιιέμηε ηελ δηαξξνή κε αδξαλέο απνξξνθεηηθό πιηθό πρ. ρώκα, άκκν, θιπ. Μεηαθέξεηε ζε θαηάιιεια
ζθξαγηδόκελα δνρεία πξνο δηάζεζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ κελ ρξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκό
πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζπηλζήξεο.
Αθαηξέζηε ηπρόλ κνιπζκέλν έδαθνο θαη απνξξίςηε ην αζθαιώο.
Ζ δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην 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 7, 8 θαη 13.

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:
Υξεζηκνπνηείηε κόλν κε επαξθή εμαεξηζκό. Φνξάηε θαηάιιειν εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Παξέρεηε ζηαζκό πιύζεο ρεξηώλ θαη καηηώλ θαζώο θαη ληνπδ αζθαιείαο θνληά ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο.
Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα, ην δέξκα θαη ηα ξνύρα. Πιύλεηε
εμνλπρηζηηθά ηα ρέξηα κεηά ηελ ρξήζε. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην
πξντόλ. Κξαηήζηε ην καθξηά από ζεξκόηεηα, ζπίζεο, ειεύζεξε θιόγα θαη ζεξκέο επηθάλεηεο.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ:
Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία εξκεηηθά θιεηζηή θαη καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε
από ην άκεζν ειηαθό θσο. Δκπνδίζηε ηελ ζπζζώξεπζε ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή.
Βεβαησζείηε όηη ν θσηηζηηθόο θαη ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο δελ απνηεινύλ πεγέο αλάθιεμεο.
Να θπιάζζεηαη ζε δξνζεξό κέξνο θαη θαιά αεξηδόκελν καθξηά από ηξόθηκα, πνηά, δσνηξνθέο.
ειίδα 5 από 13

Έθδνζε: 3.0
ΠΡΟΪΟΝ:

Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/07/2017

Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/7/2017

THERBONAL 28.75 EC

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:
Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, εληνκνθηόλν.

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ:
Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην πξντόλ.
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο:
8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη:
Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη ν απαξαίηεηνο εμαεξηζκόο όηαλ ρεηξίδεζηε ή ρξεζηκνπνηείηε ην ζθεύαζκα γηα λα
δηαηεξείηαη ε έθζεζε ηνπ ρξήζηε θάησ από ηα επηηξεπηά όξηα. Βεβαησζείηε όηη ν θσηηζηηθόο θαη ν
ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο δελ απνηεινύλ πεγή αλάθιεμεο.
8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:
Αλαπλεπζηηθή
Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε θίιηξν νξγαληθώλ αηκώλ.
πξνζηαζία:
Πξνζηαζία ρεξηώλ:
Πξνζηαηεπηηθά γάληηα.
Σα γάληηα λα θαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ374:
πξνζηαηεπηηθά γάληηα έλαληη ρεκηθώλ θαη κηθξννξγαληζκώλ.
Σν πιηθό ησλ γαληηώλ πξέπεη λα είλαη αδηαπέξαζην θαη αλζεθηηθό ζην πξντόλ.
Λόγσ έιιεηςεο δνθηκώλ, δελ πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλν πιηθό θαηαζθεπήο
ηνπο. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνύ ησλ γαληηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηνλ
ρξόλν δηαπεξαηόηεηαο, ην ξπζκό δηάρπζεο θαη ηελ απνδόκεζε.
Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ γαληηώλ δελ εμαξηάηαη κόλν από ην πιηθό ηνπο
αιιά θαη από επηπιένλ ζηνηρεία πνηόηεηαο θαη δηαθέξεη από θαηαζθεπαζηή
ζε θαηαζθεπαζηή. Καζώο ην πξντόλ είλαη κείγκα δηάθνξσλ νπζηώλ, ε αληνρή
ηνπ πιηθνύ δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη πξέπεη λα
ειέγρεηαη πξηλ από ηελ ρξήζε. Ο αθξηβήο ρξόλνο ξήμεο ηνπ γαληηνύ πξέπεη
λα πξνζδηνξηζηεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη λα ειεγρζεί.
Πξνζηαζία καηηώλ:
Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά (ΔΝ 166)
Γπαιηά πξνζηαζίαο από εθηνμεπόκελεο ρεκηθέο νπζίεο (Γπαιηά πξνζηαζίαο
από ρεκηθέο νπζίεο).
Πξνζηαζία ζώκαηνο:
Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία αλζεθηηθή ζε ρεκηθέο νπζίεο, κπόηεο.
8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο:
Γεληθέο ππνδείμεηο: Βιέπε θεθάιαην 6.

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Μνξθή:
Τγξό
Υξώκα:
Φαηό- θίηξηλν
Οζκή:
Αξσκαηηθή
Σηκή pH:
5.5 ζηνπο 21°C
εκείν δέζεωο:
Με δηαζέζηκν
εκείν αλάθιεμεο:
62 – 63°C ζε 101.3 kPa
Δπθιεθηόηεηα:
Γελ είλαη εύθιεθην.
Απηαλάθιεμε:
410°C
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Γελ είλαη εθξεθηηθό.
Σάζε αηκώλ:
Με δηαζέζηκν
3
Ππθλόηεηα:
0.95 – 0.96 g/cm ζηνπο 20°C
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό:
Γαιαθησκαηνπνηήζηκν
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Ιμώδεο:
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο:
Γηαβξωηηθέο ηδηόηεηεο:

3.4 mPa ζηνπο 40°C
Γελ έρεη νμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο.
Γελ είλαη δηαβξσηηθό.

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.

10.

ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα:
ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
Γελ απνζπληίζεηαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:
Θεξκόηεηα, άκεζν ειηαθό θσο.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:
Ηζρπξνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο, ζεηηθά νμέα, ληηξηθά νμέα, αινγόλα, ζείν.
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:
Καηά ηελ θαύζε κπνξεί λα εθιπζνύλ επηθίλδπλα αέξηα όπσο νμείδηα ηνπ άλζξαθα θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ.

11.

Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Τελικό προϊόν
Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο
Από ζηόκαηνο

Σηκή

Δίδνο

> 5000 mg/kg

Αξνπξαίνη

> 5000 mg/kg

Πνληίθηα

> 2000 mg/kg

Αξνπξαίνη

LD50

Γέξκα

LD50

Δηζπλνή

LC50

4-hr

> 5.6 g/m

Etofenprox
Οδόο έθζεζεο

Παξάκεηξνο

Υξόλνο έθζεζεο

Σηκή

Δίδνο

Από ζηόκαηνο

LD50

> 42.88 g/kg

Αξνπξαίνη

Γέξκα

LD50

> 2.14 g/kg

Αξνπξαίνη

Δηζπλνή

LC50

4-hr

> 5.9 g/m

3

3

Αξνπξαίνη

Γέλνο
Αξζεληθά
Θειπθά
Αξζεληθά
Θειπθά
Αξζεληθά
Θειπθά
Αξζεληθά
Θειπθά

Γέλνο

Αξνπξαίνη
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LD50

Σηκή

Δίδνο

> 5000 mg/kg

Αξνπξαίνη

Γέλνο

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
Τελικό προϊόν
Δξεζηζηηθό ζην δέξκα (θνπλέιη). Ζ παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή
ζθάζηκν.
Etofenprox
Με εξεζηζηηθό (θνπλέιη).
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Γελ εξεζίδεη ην δέξκα. Παξαηεηακέλε /επαλαιακβαλόκελε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνζηέξεζε
ηνπ ιίπνπο ηνπ δέξκαηνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεξκαηίηηδα.
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:
Τελικό προϊόν
Δξεζηζηηθό ζηα κάηηα (θνπλέιη).
Etofenprox
Με εξεζηζηηθό (θνπλέιη).
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Γελ εξεζίδεη ηα κάηηα.
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο:
Τελικό προϊόν
Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ζην δέξκα (ηλδηθό ρνηξίδην).
Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ.
Etofenprox
Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ζην δέξκα (ηλδηθό ρνηξίδην).
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Ζ εηζπλνή αηκώλ ή ζπκππθλσκάησλ αηκώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ζην δέξκα.
Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:
Etofenprox
In vitro έιεγρνη:
Έιεγρνο Ames: Αξλεηηθό.
Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο: Αξλεηηθό.
In vivo έιεγρνη:
Έιεγρνο κηθξνππξήλσλ: Αξλεηηθό.
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Γελ είλαη κεηαιιαμηγόλν.
Καξθηλνγέλεζε:
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Etofenprox
Αξλεηηθό γηα θαξθηλνγέλεζε (αξνπξαίνο, πνληίθη).
Naphthalene
Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο.
Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:
Etofenprox
Γελ παξαηεξνύληαη επηπηώζεηο (αξνπξαίνο, θνπλέιη).
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Γελ αλακέλεηαη λα βιάςεη ηε γνληκόηεηα.
Γελ αλακέλεηαη λα επηδξά ηνμηθά ζηελ αλάπηπμε.
Πξνθαιεί εκβξπνηνμηθόηεηα ζε δώα, ζε δόζεηο πνπ είλαη ηνμηθέο γηα ηε κεηέξα.
Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε:
Etofenprox
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Οη πςειέο ζπγθεληξώζεηο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ε
νπνία λα νδεγήζεη ζε πνλνθεθάινπο, δάιε θαη λαπηία.
Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε:
Etofenprox
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Νεθξά: πξνθάιεζε επηδξάζεηο ζηα λεθξά ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο νη νπνίεο δελ ζεσξνύληαη ζρεηηθέο
κε ηνλ άλζξσπν.
Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο:
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Ζ αλαξξόθεζε ζηνπο πλεύκνλεο θαηά ηελ θαηάπνζε ή ηνλ έκεην ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ρεκηθή
πλεπκνλίηηδα ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζαλάζηκε.

12.

Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

12.1. Σνμηθόηεηα:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Τελικό προϊόν
Δίδνο
Φάξηα (Rainbow trout)
Φάξηα (Bluegill sunfish)
Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna)
Μέιηζζεο (Apis mellifera)

Παξάκεηξνο
LC50
NOEL
LC50
NOEL
EC50
NOEL
LD50
(από ζηόκαηνο)

Υξόλνο έθζεζεο
96h
96h
96h
96h
48h

Σηκή
0.032 mg/L
0.022 mg/L
0.032 mg/L
0.010 mg/L
2.7 mg/L
22 mg/L
1.27 κg/κέιηζζα
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LD50
(επαθή ξάρεο)
LD50
(επαθή ηαξζνύ)

Etofenprox
Δίδνο
Φάξηα (θππξίλνο)
Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia magna)
Φύθε (Pseudokirchneriella subcapitata)

Παξάκεηξνο
LC50
EC50
ErC50

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Δίδνο
Παξάκεηξνο
Φάξηα
LL50 / EL50 / IL50
Τδξόβηα αζπόλδπια
LL50 / EL50 / IL50
Φύθε / Τδξόβηα θπηά
LL50 / EL50 / IL50
Μηθξννξγαληζκνί
LL50 / EL50 / IL50

1.10 κg/κέιηζζα
10.80
κg/κέιηζζα

Υξόλνο έθζεζεο
96h
48h
72h

Σηκή
0.141 mg/L
0.00366 mg/L
> 0.0496 mg/L

Υξόλνο έθζεζεο

Σηκή
1 - 10 mg/L
1 - 10 mg/L
1 - 10 mg/L
10 - 100 mg/L

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:
Etofenprox
Υξόλνο εκηδσήο DT50 (αεξόβηα) ζην εξγαζηήξην:
8 εκέξεο ζε πειό (20°C)
14 - 25 εκέξεο ζε ακκώδε πειό (20°C)
7 - 13 εκέξεο ζε ιαζπώδε πειό (10 - 20°C)
Υξόλνο εκηδσήο DT50 (αλαεξόβηα) ζην εξγαζηήξην (ιαζπώδεο πειόο, 20°C):
174 εκέξεο ζην ζπλνιηθό ζύζηεκα
3.1 εκέξεο ζηε θάζε λεξνύ
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Άκεζα βηνδηαζπόκελν. Ομεηδώλεηαη γξήγνξα κε θσηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ αέξα.
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:
Etofenprox
πληειεζηήο βηνζπζζώξεπζεο (BCF): 3951 (bluegill)
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Έρεη δπλακηθό βηνζπζζώξεπζεο.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Απηή ε νπζία δελ ηθαλνπνηεί όια ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα δηαηήξεζε, βηνζπζζώξεπζε θαη ηνμηθόηεηα θαη
ζπλεπώο δελ ζεσξείηαη όηη είλαη ΑΒΣ ή αΑαΒ.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:
Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα
ππνγείσλ πδάησλ.
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ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:
Πξνϊόλ:
Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην έδαθνο πξέπεη λα
απνθεύγεηαη. Με ξππαίλεηε ζηεθνύκελα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό
ζπζθεπαζίαο.
Τπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο επηθίλδπλα
απόβιεηα, κε ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ.
Μνιπζκέλε
Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα. Σα
ζπζθεπαζία:
θελά δνρεία ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά
ηνπ μεπιύκαηνο λα αδεηάδνληαη ζην ςεθαζηηθό δνρείν) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ
θαηαζηξαθνύλ πξνεγνπκέλσο κε ηξύπεκα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ
ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε ζεκεία ζπιινγήο, γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε
ελέξγεηαο.

14.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά

Δπίγεηα κεηαθνξά:
ADR
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
RID
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
Θαιάζζηα κεηαθνξά:
IMDG
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (solvent naphtha, etofenprox), 9, PG III,
E
9
III

ΝΑΗ

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (solvent naphtha, etofenprox), 9, PG III
9
III

ΝΑΗ

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (solvent naphtha, etofenprox), 9, PG III
9
III
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14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:
Αεξνπνξηθή κεηαθνξά:
IATA
14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN:
14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά:
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε:

15.
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ΝΑΗ

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ,
ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (solvent naphtha, etofenprox), 9, PG III
9
III

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:

ΝΑΗ

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε:

--.

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: 14.327.
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

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]:
STOT SE
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζε όξγαλα-ζηόρνπο (STOT) ύζηεξα από εθάπαμ έθζεζε.
Asp. Tox.
Ομεία Σνμηθόηεηα δηα ηεο εηζπλνήο
Eye Dam.
νβαξή νθζαικηθή βιάβε
Skin Irr.
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Aquatic Acute
Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
Aquatic Chronic
Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
Flam. Liq.
Δύθιεθηα πγξά
Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Ζ336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.
Ζ304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο
νδνύο.
H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
H226: Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα.
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
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Ζ411: Tνμηθό 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.
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