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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ΠΡΟΪΟΝ:

DOBOL MICROEMULSION

ΥΡΗΗ:

Δληνκνθηόλν Βηνθηόλν πξντόλ (ΣΠ 18)
πκππθλσκέλν Γαιάθησκα κε βάζε ην acetamiprid (EC)

Δηαηξεία:

Kwizda-France S.A.
30 avenue de l'Amiral Lemonnier
78160 Marly-le-Roi
Tel. +33 1.39.16.09.69
Fax +33 1.39.16.47.07
ah@kwizda-france.com

Σειέθωλν Έθηαθηεο Αλάγθεο:

Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ:

210 7793777

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Σαμηλόκεζεο ζύκθωλα κε ηεο Οδεγία 67/548/EEC or ηελ Οδεγία 1999/45/EC
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ

Xi; Δξεζηζηηθό

N; Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ

Φξάζεηο - R
R36: Δξεζηζηηθό γηα ην κάηηα.
R50/53: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ
Φξάζεηο - S
S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά.
S24/25 Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα.
S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, μεπιύλεηε άκεζα κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή. S37 Wear suitable gloves.
S46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ηνλ πεξηέθηε ή ηελ
εηηθέηηα.
S56 Δλαπνζέζηε ην πιηθό απηό θαη ηνλ πεξηέθηεο ηνπ ή εηδηθά ζεκεία απνθνκηδήο επηθηλδύλσλ
απνξξηκκάησλ
S61 Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαηξέμηε ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
Σαμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) No 1272/2008
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε
1
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Κίλδπλνο
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ

GHS05

GHS09

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο
H318:
Πξνθαιεί ζνβαξέο βιάβεο ζηα κάηηα.
H411:
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Γειώζεηο πξνθύιαμεο
P280
: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / ζπζθεπή
πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ.
P273
: Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.
P305+P351+P338 : Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό
γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη
εύθνιν λα αθαηξεζνύλ. πλερίζηε λα μεπιέλεηε.
P301+P310
: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό.
P501
: Απνξξίςηε ηα πεξηερόκελα / δνρείν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο /
πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο.
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηηο εηηθέηηεο:
isotridecanol, ethoxylated
polyether modified trisiloxane
calcium dodecylbenzenesulfonate
alcohols,C11-15-secondary, ethoxylated
Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο γηα PBT & vPvB: κε δηαζέζηκα.
3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΤΣΑΣΙΚΩΝ
Υεκηθή πεξηγξαθήerization: Μίγκα
Πεξηγξαθή: Γαιαθησκαηνπνηήζηκν ζπκπύθλσκα κε βάζε ηηο δξαζηηθέο νπζίεο acetamiprid (50
g/kg), d-tetramethrin (25 g/kg) and PBO (100 g/kg)
Classified components
Concentration Σαμηλόκεζε
Name
N°CAS/EINECS
% (w/w)
67/548/EEC
Γξαζηηθή (εο) νπζία (εο)
Acetamiprid (ISO) CAS: 160430-64-8 5%
Xn R22
Index number: 608R52/53
032-00-2
d-tetramethrin
CAS: 1166-46-7
2,5%
N R50/53
EINECS: 214-619-0

Λνηπά ζπζηαηηθά
Propylène
CAS: 108-32-7
25-50%
carbonate
EINECS: 203-572-1
2

Xi R36

Σαμηλόκεζε
θαηά
CLP (R1272/2008)
Acute Tox. 4, H302;
Aquatic Chronic 3,
H412
Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic
Chronic 1, H410;

Eye Irrit. 2, H319
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Index number: 607194-00-1
CAS: 51-03-6
10%
EINECS: 200-076-7

CAS: 9043-30-5
NLP: 500-027-2

N R50/53

2,5-10%

calcium
CAS: 26264-06-2
≤2.5%
dodecylbenzenes EINECS: 247-557-8
ulfonate
2-ethylhexan-1-ol CAS: 104-76-7
≤2,5%
EINECS: 203-234-3
polyéther
trisiloxane modifié

CAS: 134180-76-0

≤2,5%

Xn R22; Xi R41

Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic
Chronic 1, H410
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H302

Xi R38-41

Eye Dam. 1, H318;
Skin Irrit. 2, H315

Xi R36/38

Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319
H319 ; Acute Tox. 4,
H332

Xn R20, R36

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Γηα ηελ εμήγεζε ησλ αλαθεξόκελσλ θξάζεσλ θηλδύλνπ, αλαηξέμηε
ζηελ Δλόηεηα 16.
4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ
Πεξηγξαθή Μέηξωλ Πξώηεο Βνήζεηαο
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο:
πκπηώκαηα δειεηεξίαζεο ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ αξθεηέο ώξεο αξγόηεξα. Δπνκέλσο, εθόζνλ
ην επεξεαδόκελν άηνκν δελ αηζζάλεηαη θαιά ζπζηήλεηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε.
Μεηά από εηζπλνή:
Υνξεγήζηε θαζαξό αέξα, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ.
Μεηά από επαθή κε ην δέξκα:
Αθαηξέζηε ακέζσο ηε κνιπζκέλε ελδπκαζία. Μνπζθέςηε ην πξνζβεβιεκέλν δέξκα κε άθζνλν
ζαπνύλη θαη λεξό. ε πεξίπησζε εξπζξόηεηαο ή εξεζηζκνύ, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό.
Μεηά από επαθή κε ηα κάηηα:
Ξεπιύλεηε κε αλνηρηά ηα κάηηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά.
Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Μεηά από θαηάπνζε:
Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε αύζνλν λεξό.
Δάλ ζπκπηώκαηα αδηαζεζίαο επηκέλνπλ, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ην πξντόλ ή ηελ
εηηθέηα ηνπ).
Πιεξνθνξίεο γηα ην γηαηξό: πκπησκαηηθή ζεξαπεία
5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Μέηξα Ππξόζβεζεο
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), μεξή ρεκηθή ζθόλε, ςεθαζκόο
αθξνύ ή λεξνύ
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: λεξό κε πςειή πίεζε.
Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
3
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Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο:
Δάλ είλαη απαξαίηεην λα θνξνύλ απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη εμαξηώληαη από ηηο
δηαζηάζεηο ηεο θζνξάο θσηηάο θσξώληαο πιήξσο πξνζηαηεπηηθή ζηνιή.
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο Πεξηνξίζηε ηελ απνξξνή ώζηε λα εκπνδηζηεί ε είζνδνο ζην λεξό ή ηα
απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα.
6. ΜΔΣΡΑ ΣΤΥΑΙΑ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ
Αηνκηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Απνκαθξύλεηε ηα απξνζηάηεπηα πξόζσπα.
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα.
Παξαθαιώ παξαηεξήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηηο αηνκηθέο πξνθπιάμεηο αζθαιείαο θαη θνξέζηε
πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. 8.)
Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
πκβνπιέςηε ηηο αξρέο δηαρείξεζεο λεξνύ ζε πεξίπησζε δηνρέηεπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή
ζηελ απνρέηεπζε.
Μελ αθήλεηε λα εηζρσξήζεη ζηελ απνρέηεπζε / επηθαλεηαθά ή ππόγεηα ύδαηα.
Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Απνξξνθήζηε κε πιηθό πνπ δεζκεύεη πγξά (άκκνο, γε δηαηόκσλ, νμύ ή ζπλδεηηθά γεληθώο,
πξηνλίδη).
Σνπνζεηήζηε ην ζε ζεκεία πνπ θιεηδώλνπλ ζε επηζεκαζκέλν πεξηέθηε δηάζσζεο γηα δηάζεζε
ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο.
Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Βιέπε θεθάιαην 7 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό.
Βιέπε Δλόηεηα 8 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Βιέπε ελόηεηα 13 γηα πιεξνθνξίεο απόξξηςεο.
7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
Υεηξηζκόο:
Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
πκκνξθσζείηε κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηε ρξήζε.
Μελ εηζπέεηαη ηηο αλαζπκηάζεηο/αεξνδνι.
Απνθύγεηε νπνηαδήπνηε απαθή κε ην δέξκα, κάηηα θαη ελδύκαηα.
Πιύλεηε ηα ρέξηα πξηλ από ηα δηαιείκκαηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
Πιεξνθίεο πξνζηαζίαο από ππξθαγηά ή έθξεμε: Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα.
πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ
Απνζήθεπζε:
Πξνβιεπόκελεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα
δνρεία:
Φπιάμηε ην ζε θαιά θιεηζηά δνρεία, ζε ρώξν δξνζεξό, μεξό θαη θαιά αεξηδόκελν.
Πιεξνθνξίεο απνζήθεπζεο ζε θνηλνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο:
Μελ απνζεθεύεηε ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο ζηνλ ίδην ρώξν απνζήθεπζεο κε ην πξντόλ.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο: Κξαηείζηε ηε ζπζθεπαζία εξκεηηθά
ζθαγηζκέλε.
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο πξηλ ηελ ηειηθή ρξήζε: Υξεζηκνπνηείζηε ην ζύκθσλα κε ηηο νδεγηίεο
ρξήζεο.
8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ / ΑΣΟΜΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
4
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεδηαζκό ηωλ ηερληθώλ εγθαηαζηάζεωλ:
Φξνληίζηε λα ππάξρεη θαιόο αεξηζκόο θαηά ηελ εξγαζία.
Παξάκεηξνη ειέγρνπ
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ παξαθνινύζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο
Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο νπζηώλ κε θξίζηκεο ηηκέο πνπ πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη ζην ρώξν εξγαζίαο.
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Με βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ιίζηεο λνκηθά δεζκεπηηθέο.
Έιεγρνο ηεο έθζεζεο
Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο:
Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο:
Απνθύγεηε ηελ άζθνπε επαθή κε ην πξντόλ. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε ζην ρώξν εξγαζίαο θαη
λα θξαηήζηε ηνλ ηαθηνπνηεκέλν. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε πξνζεθηηθά πξηλ από
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία: Γελ απαηηείηαη αλ ν ρώξνο αεξίδεηαη θαιά.
Πξνζηαζία ηωλ ρεξηώλ:

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα
Πεηάηε όηαλ ιεξώλεηαη ην εζσηεξηθό ηνπο, όηαλ ηξππήζνπλ ή όηαλ ιεξσζνύλ εμσηεξηθά αιιά δελ
κπνξεί λα θαζαξηζηνύλ.
Τιηθό γαληηώλ
Δμαηηίαο ηεο έιεηςεο κειεηώλ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα ην πιηθό ησλ γαληηώλ γηα ην πξντόλ / ην
παξαζθεύαζκα / ην ρεκηθό κείγκα.
Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο γαληηώλ δελ εμαξηάηαη κόλν από ην πιηθό, αιιά θαη ηα επηπιένλ
ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο, ηα νπνία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. Γεδνκέλνπ όηη ην
πξντόλ είλαη έλα παξαζθεύαζκα από πνιιά πιηθά, ε αλζεθηηθόηεηα ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ησλ
γαληηώλ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ πξηλ από ηε
ρξήζε.
Υξόλνο δηείζδπζεο ηνπ πιηθνύ γαληηώλ
Ο αθξηβήο ρξόλνο δηέιεπζεο αλαθνηλώλεηαη λα βξεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ
γαληηώλ θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη πάληνηε.
Πξνζηαζία ησλ νθζαικώλ:

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά απνιύησο εθαξκνζηά
Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο: Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία εξγαζίαο
Πεξηνξηζκόο θαη έιεγρνο ηεο έθζεζεο ζην πεξηβάιινλ
Μελ αθήλεηε λα εηζρσξήζεη ζηελ απνρέηεπζε / ηα ππόγεηα ύδαηα ή ηα επηθαλεηαθά ύδαηα.
Δλεκεξώζηε ηηο αληίζηνηρεο αξρέο ζε πεξίπησζε δηνρέηεπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηελ
απνρέηεπζε.
9. ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
5

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC
έθδνζε 1.2 13/12/13.

MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 6/9

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο θύξηεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Δκθάληζε:
Μνξθή:
Υξώκα:
Οζκή:
Σηκή pH:

δηαπγέο πγξό
θηηξηλσπό
ειαθξώο αξσκαηηθό
5-7 (1% solution)

Αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε
εκείν βξαζκνύ/εύξνο βξαζκνύ:
εκείν αλάθιεμεο:
Απηαλάθιεμε:
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Ππθλόηεηα:
Γηαιπηόηεηα ζε / Αλάκεημε κε:
λεξό:
Λνηπέο Πιεξνθνξίεο:

άλεπ δεδνκέλσλ
άλεπ δεδνκέλσλ
δελ απηναλαθιέγεηαη.
δελ παξνπζηάδεη θίλδπλν έθξημεο.
1.0 - 1.1 g/cm³
γαιαθησκαηνπνηήζηκν
Με δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Αληηδξαζηηθόηεηα: δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζρηηθέο πιεξνθνξίεο.
Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: ηαζεξό θάησ από ζπλήζεηο ζπλζήθεο.
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο.
πλζήθεο πξνο απνθπγή: Με δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Με ζπκβαηά πιηθά: Με δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: Καλέλα θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη
ρξήζεο.
11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Πιεξνθνξίεο γηα ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Σηκέο LD/LC50 πνπ ρξήδνπλ θαηάηαμεο:
Με δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Όια ηα δεδνκέλα θαη νη ζπζηάζεηο έγηλαλ ιόγσ ηεο
ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο
Δξεζηζηηθόηεηα:
δέξκαηνο: δελ πξνθαιεί εξεζηζκό.
νθζαικώλ: πξνθαιεί εξεζηζκό.
Δπαηζζεηνπνίεζε: Γελ είλαη γλσζηέο επηδξάζεηο επαηζζεζίαο.
Δκπεηξία κε ηνπο αλζξώπνπο:
Σν πξντόλ παξνπζηάδεη ηνπο αθόινπζνπο θηλδύλνπο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο
θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο γηα ηα ζθεπάζκαηα: Δξεζηζηηθό
.
Γηα ηε δξαζηηθή νπζία: Acetamiprid
LD50 από ζηόκαηνο: 417 mg/kg (αξνπξαίνο (άξξελ)) / 314 mg/kg (αξνπξαίνο (ζήιπ))
LD50 από δέξκαηνο: >2000 mg/kg (αξνπξαίνο)
LC50/4h δηα εηζπλνήο: 1.15 mg/l (αξνπξαίνο)
Δξεζηζηηθόηεηα:
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δέξκαηνο: κε δηαζέζηκα ζηνηρεία.
νθζαικώλ: κε δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Δπαηζζεηνπνίεζε: κε δηαζέζηκα ζηνηρεία.
[11:42:02] anouk.hangeois: Toxicology
Γηα ηε δξαζηηθή νπζία: tetraméthrinellowedOT HARMFUL.
LC50/4 ώξεο εηζπλνήο (αξνπξαίνο) >1.18mg/l - Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο.
LD50 από ζηόκαηνο (αξνπξαίνο)
>5000mg/kg – Με επηβιαβέο.
LD50 από δέξκαηνο (αξνπξαίνο) >5000mg/kg – Με επηβιαβέο.
Δξεζηζηηθόηεηα:
δέξκαηνο: κε εξεζηζηηθό
νθζαικώλ: ειαθξώο εξεζηζηηθό
Δπαηζζεηνπνίεζε: δελ επαηζζεηνπνηεί ην δέξκα
Υξόληα ηνμηθόηεηα:
Γελ είλαη θαξθηλνγόλνο.
Γελ είλαη κεηαιιαμηνγόλν.
Γελ είλαη ηεξαηνγόλνο
Γελ είλαη γελνηνμηθήwallowedNOT HARMFUL. [11:42:02] anouk.hangeois: Toxicology
CTION
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ
Σνμηθόηεηα ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο:
Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρνπλ νηθνηνμηθνινγηθέο δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο. Όια ηα ζηνηρεία θαη νη
ζπζηάζεηο έγηλαλ ιόγσ ηεο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Δκκνλή ζην πεξηβάιινλ θαη απνηθνδόκεζε: δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
πκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ:
Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: δελ δηαηίζεληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: δελ δηαηίζεληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Πξόζζεηεο νηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο:
Γεληθέο ζεκεηώζεηο:
Σνμηθό ζηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηδξάζεηο
ζην πδξόβην πεξηβάιινλ.
Μελ επηηξέπεηε ζην πξντόλ λα θηάζεη ππόγεηα ύδαηα, πδξαγσγνύο ή απνρεηεπηηθό ζύζηεκα,
αθόκα θαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο.
Λνηπέο δπζκελείο επηπηώζεηο: δελ δηαηίζεληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Γηα ηε δξαζηηθή νπζία: Acetamiprid
EC 50/96h
>100 mg/l (rainbow trout)
EC50/48h
49.8 mg/l (Daphnia magna)
IbC50/72h
>98.3 mg/l (Scenedesmus subspicatus (Alge))
Γηα ηε δξαζηηθή νπζία: tetramethrin
LC50/96h (rainbow trout):
10 µg/L
EC50/48h (Daphnia magna): 0.11 mg/L
LC50 (Mallard ducks)
> 5620 mg/kg

πνιύ ηνμηθό γηα ηα ςάξηα
πνιύ ηνμηθό γηα ηα πδξόβηα
ρακειήο ηνμηθόηεηαο ζηα πηελά

Λνηπέο πιεξνθνξίεο: Σνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο.
13. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ
Μέζνδνη επεμεξγαζίαο απνβιήηωλ
πζηάζεηο
Μελ απνηίζεηαη απόβιεηα καδί κε νηθηαθά απόβιεηα, κελ αδεηάδεηαη ζην λεξνρύηε ή ηελ ηνπαιέηα,
Παξαδώζηε σο επηθίλδπλα απόβιεηα.
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Δπξωπαϊθόο θαηάινγνο απνβιήηωλ 02 01 08: αγξνρεκηθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο
Αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο:
πζηάζεηο: Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηα άδεηα πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα άιινπο ζθνπνύο,
ελαπνζέζηε ηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Πξνηεηλόκελα κέζα θαζαξηζκνύ: Νεξό, Δάλ είλαη απαξαίηεην, καδί κε θαζαξηζηηθά κέζα.
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
14-1. Υεξζαία κεηαθνξά ADR/RID (δηαζπλνξηαθά)

Μεηαθνξά αθνκνίσζεο :
Αξηζκόο UN
Καηεγνξία
Αξηζκόο αληηθεηκέλνπ
Δηηθέηηα
Κσδηθόο επηθηλδπλόηεηαο

:
:
:
:
:

9 (M6) Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη
3082
9
M6
9
90

:
:
:
:
:
:

UN3082, Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, πγξό,
N.O.S., 9, III
3082
9
III
9
911 (απεξηόξηζην)
911 (απεξηόξηζην)

14-2. O.A.C.I. (αεξνπνξηθώο)
Μεηαθνξά αθνκνίσζεο :
Αξηζκόο UN
Καηεγνξία
Οκάδα
Δηηθέηηα
Δπηβάηεο
Φνξηίν

14-3. I.M.D.G. (δηα ζαιάζζεο)
Μεηαθνξά αθνκνίσζεο :UN3082, Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, πγξό N.O.S., 9, III
Αξηζκόο UN
:
3082
Καηεγνξία
:
9
Οκάδα
:
III, ζειίδα 9029
Δηηθέηηα
:
9
ζεκείσζε
:
Μνιύλεη ηε ζάιαζζα.
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ
Καλνληζκνί γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή / λνκνζεζία γηα ηελ νπζία ή
κείγκα
Δζληθή λνκνζεζία:
Καηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο ηνπ λεξνύ: θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο λεξνύ 3 (απηό-αμηνιόγεζε):
εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα ην λεξό.
Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: Ζ αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ έρεη δηελεξγεζεί.
16. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Απηέο νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηελ ησξηλή γλώζε. Όκσο, δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα θάζε
ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη δελ ζα ζπληζηνύλ λνκηθά έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε.
ρεηηθέο Φξάζεηο
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H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα.
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.
H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
R20
Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη.
R22
Δπηθίλδπλν εάλ θαηαπνζεί.
R36
Δξεζηζηηθό ζηα κάηηα.
R36/38
Δξεζηζηηθό ζηα κάηηα θαη ην δέξκα.
R38
Δξεζηζηηθό ζην δέξκα.
R41
Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ.
R50/53
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
R51/53
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινληνο.
R52/53
Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
R65
Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε
θαηάπνζεο.
πληνκνγξαθίεο θαη αθξωλύκηα:
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: REGULATION (EC) No 1272/2008 επηζήκαλζε, ηαμηλόκεζε θαη ζπζθεπαζία δξαζηηθώλ
νπζηώλ θαη κηγκάησλ.
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ ζπκπιεξώλεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο αιιά δελ ηηο αληηθαζηζηά. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη βαζίδνληαη ζηελ δηαζέζηκε γλώζε γηα ην πξντόλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο
ζπγγξαθήο ηνπ δειηίνπ. Τπελζπκίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο νη πηζαλνί θίλδπλνη ηεο ρξήζεο ηνπ
πξντόληνο γηα ζθνπνύο άιινπο από εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη. Οη απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΟΚ. Παξαθαινύληαη νη
παξαιήπηεο λα εθαξκόδνπλ νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο εζληθέο απαηηήζεηο.
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