ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Έθδνζε: 2.0

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006
Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 7/9/2015
Ζκ. Δθηύπσζεο: 7/9/2015

ΠΡΟΪΟΝ:

KABUKI 2.5 EC

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

KABUKI 2.5 EC
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο

8191/24-06-2009

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο:
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Φπηνξξπζκηζηηθή Οπζία.
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
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]
Acute Tox. 4
–
H332
Skin Irrit. 2
–
H315
Skin Sens. 1
–
H317
Eye Dam. 1
–
H318
Asp. Tox. 1
–
H304
Aquatic Acute 1
–
H400
Aquatic Chronic 1 –
H410
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:
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GHS07

GHS08

GHS09

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο:
Κίλδπλνο
Γειώζεηο θηλδύλνπ:
H332
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.
H315
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
Ζ318
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
Ζ317
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.
Ζ304
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο
νδνύο.
Ζ400
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
Ζ410
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Γειώζεηο πξνθύιαμεο:
P102+405
Μαθξηά από παηδηά. Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν.
P270
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ.
P271
Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν.
P280
Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν.
P261
Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε/αλαζπκηάζεηο/αέξηα/ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ /
αηκνύο / εθλεθώκαηα.
P264
Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό
P272
Σα κνιπζκέλα ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο.
P301+P310
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή
έλα γηαηξό.
P331
ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό.
P304+P340
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή.
P302+P352
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
P333+P313
Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα:
πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
P305+P351+
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα
P338+P310
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν.
πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα
γηαηξό.
P312
Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία.
P362
Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηέ ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.
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 πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο».
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
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3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2. Μείγκαηα *
Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:
Υεκηθή
Αλαγλωξηζηηθνί αξηζκνί
νλνκαζία
CAS 129630-19-9

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

πγθέληξωζε
[%]

Aquatic Acute 1, H400
Αξηζ. ΔΚ -Pyraflufen-ethyl

Aquatic Chronic 1, H410
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI
613-203-00-X
CAS --

Hydrocarbons,
C10-C13,
aromatics, <1%
naphthalene

Butyrolactone

Αξηζ. ΔΚ -Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI -CAS 96-48-0
Αξηζ. ΔΚ 202-509-5
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI -CAS 9002-92-0

Polyoxyalkylene
alkyl ether

Συντελεστής m: 1000
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

60 – 70%

EUH066
Acute tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

5 – 15%

STOT SE 3, H336

Αξηζ. ΔΚ 500-002-6

Skin Irrit. 2, H315

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI -CAS 1330-20-7

Eye Irrit. 2, H319

Αξηζ. ΔΚ 215-535-7

Acute Tox. 4, H312

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP Annex
VI
601-022-00-9
CAS 106-65-0

Acute Tox. 4, H332

2 – 7%

Flam. Liq. 3, H226
1 – 5%

Xylene (mixed)

Dimethyl
succinate

2.5%

Αξηζ. ΔΚ 203-419-9

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

1.5 – 2.5%

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:
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ακέζσο
ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη δπλαηόλ).
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777
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4.1.2. ε πεξίπηωζε
εηζπλνήο:

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα.
Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.

4.1.3. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ην δέξκα:

Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα.

4.1.4. ε πεξίπηωζε
επαθήο κε ηα κάηηα:

Ξεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Εεηήζηε
ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα.

4.1.5. ε πεξίπηωζε
θαηάπνζεο:

Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό θαη δώζηε ζηνλ αζζελή λα πηεη 1 κε 2
πνηήξηα λεξό. Μελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε αλαίζζεηα άηνκα.
Κξαηήζηε ηνλ αζζελή ζε εξεκία θαη δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.
Μελ πξνθαιείηε εκεηό.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο:
πκπηώκαηα: Γεξκαηηθόο εξεζηζκόο.
Κίλδπλνη:
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη
επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, κπνξεί λα γίλεη αλαξξόθεζε ηνπ πιηθνύ ζηνπο πλεύκνλεο
θαη λα πξνθαιέζεη ρεκηθή πλεπκνλίηηδα.
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:
Φεθαζκόο λεξνύ, αθξόο, μεξή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:
Πίδαθαο λεξνύ.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:
Ζ θαύζε ή ζεξκηθή απνηθνδόκεζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθιπζε ηνμηθώλ αηκώλ (HCl,
HF, CO, NOx, θιπ.).
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:
Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο:
Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη ξνπρηζκόο ρεκηθήο πξνζηαζίαο.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ππνλόκνπο
θαη 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:
Απνκαθξύλεηε ηνπο κε έρνληεο εξγαζία. Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό.
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6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:
Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ή ηα πγξά πιπζίκαηνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα
ππνγείσλ πδάησλ.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Πξνζξνθήζηε ηελ δηαξξνή ζε άκκν, ρώκα ή άιιν θαηάιιειν πξνζξνθεηηθό πιηθό. Μεηαθέξεηε ζε
δνρείν πξνο δηάζεζε. Πιύλεηε ηε κνιπζκέλε πεξηνρή κε λεξό.
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: *
Δμαζθαιίζηε θαιό αεξηζκό ζην ρώξν εξγαζίαο.
Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα.
Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνύο.
Μεηά ηνλ ρεηξηζκό, πιύλεηε επηκειώο ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν κε λεξό θαη ζαπνύλη.
Πξνζηαζία από ππξθαγηά θαη έθξεμε: Κξαηήζηε καθξηά από ζεξκόηεηα θαη πεγέο αλάθιεμεο.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ:
Απνθύγεηε έθζεζε ζε άκεζν ειηαθό θσο.
Να δηαηεξείηαη ζε δξνζεξό, μεξό θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν.
Να δηαηεξείηαη ζηνπο αξρηθνύο πεξηέθηεο, εξκεηηθά θιεηζηνύο.
Να δηαηεξείηαη ρσξηζηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο.
Κξαηήζηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά.
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:
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο:
Οπζία

Xylene

Μνξθή

Γέξκα

Αξηζ. CAS

OEL
(8 ώξεο)
3

OEL
(κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα)
3
ppm
mg/m

Πεγή

ppm

mg/m

50

221

100

442

Οδεγία
2000/39/ΔΚ

100

435

150

650

ΠΓ 90/99

1330-20-7

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο:
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8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη:
Δάλ είλαη εθηθηό, ρξεζηκνπνηήζηε επαξθή εμαεξηζκό ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Παξέρεηε ληνπο θαη ζπζθεπή
πιύζεο καηηώλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο.
8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: *
Αλαπλεπζηηθή
Καηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.
πξνζηαζία:
Πξνζηαζία ρεξηώλ:
Καηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα.
Πξνζηαζία καηηώλ:
Γπαιηά αζθαιείαο.
Πξνζηαζία ζώκαηνο:
Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία.
Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Απνζεθεύεζηε
μερσξηζηά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό.
8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: *
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Βιέπε θεθάιαηα 6 θαη 13.

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Μνξθή:
Τγξό
Υξώκα:
Αλνηθηό θίηξηλν πξνο θαθέ
Οζκή:
Γξηκεία
Σηκή pH:
4.9 ζηνπο 20°C (1% δηάιπζε ζε λεξό)
εκείν ηήμεωο:
Με δηαζέζηκν
εκείν δέζεωο:
Με δηαζέζηκν
εκείν αλάθιεμεο:
89°C
Ρπζκόο εμάηκηζεο:
Με δηαζέζηκν
Δπθιεθηόηεηα:
Με δηαζέζηκν
Απηαλάθιεμε:
450°C
Θεξκηθή απνηθνδόκεζε: Με δηαζέζηκν
Κίλδπλνο έθξεμεο:
Γελ είλαη εθξεθηηθό
Καηώηεξν όξην
Με δηαζέζηκν
εθξεθηηθόηεηαο:
Αλώηεξν όξην
Με δηαζέζηκν
εθξεθηηθόηεηαο:
Σάζε αηκώλ:
Με δηαζέζηκν
ρεηηθή ππθλόηεηα
Με δηαζέζηκν
αηκώλ (ωο πξνο ηνλ
αέξα):
Ππθλόηεηα:
1.03 (20°C)
Γηαιπηόηεηα:
Με δηαζέζηκν
πληειεζηήο θαηαλνκήο
Με δηαζέζηκν
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log
Pow):
Ιμώδεο:
9 mPa.s (40°C)
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο:
Γελ είλαη νμεηδσηηθό
9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
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ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: *
Σν πξντόλ δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ηδηαίηεξν θίλδπλν / δελ αλακέλνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνζεθεπηεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:
Γελ αλακέλνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνζεθεπηεί ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο.
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:
Τπεξβνιηθή ζεξκόηεηα.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά:
Γελ ππάξρνπλ γλσζηά.
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: *
Γελ αλακέλνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνζεθεπηεί ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο. Βιέπε θεθάιαην 5.2.

11.

Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:
Ομεία ηνμηθόηεηα:
Οδόο έθζεζεο
Παξάκεηξνο
Υξόλνο έθζεζεο
Σηκή
Δίδνο
Από ζηόκαηνο
LD50
> 2000 mg/kg
Αξνπξαίνη
Γέξκα
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Δηζπλνή

LC50

4-hr

2.1 – 5.4 mg/l

Αξνπξαίνη

Γέλνο
Θειπθνί
Αξζεληθνί,
Θειπθνί

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
Πξνθαιεί ζνβαξό εξεζηζκό ζε δέξκα θνπλειηνύ.
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ:
Πξνθαιεί πνιύ ζνβαξό εξεζηζκό ζηα κάηηα (δνθηκή ζνιεξόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη δηαπεξαηόηεηαο
ζε βννεηδή).
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο:
Θεηηθό γηα επαηζζεηνπνίεζε (δνθηκή LLNA ζε πνληίθηα).
Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Καξθηλνγέλεζε:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
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Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.

12.

Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

12.1. Ομεία ηνμηθόηεηα:
Δίδνο
Φάξηα (Rainbow trout)
Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia)
Φύθε (Selenastrum capricornutum)
Πνπιηά (Colinus virginianus)

Παξάκεηξνο
LC50
EC50
ErC50
EbC50

Υξόλνο έθζεζεο
96h
48h
24-96h
0-96h

Σηκή
> 10 mg/L
3.0 mg/L
70 κg/L
32 κg/L

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:
Pyraflufen-ethyl
Τδξόιπζε: Υξόλνο εκη-δσήο 13.1 εκέξεο ζε pH 7
Φσηόιπζε: Υξόλνο εκη-δσήο 30 ώξεο ζε ξπζκηζηηθό δηάιπκα (pH 5, ιακπηήξαο Xenon)
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:
Γελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο.
12.7. Πξόζζεηα ζηνηρεία:
Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα
ππνγείσλ πδάησλ, αθόκα θαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο.

13.

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:
Πξνϊόλ:
Ζ δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο
ή/θαη ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.
Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππνλόκνπο, ύδαηα ή ζην έδαθνο πξέπεη λα
απνθεύγεηαη.
Να απνηξαπεί ε ξνή ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ πνπ πεξηέρεη pyraflufen-ethyl ζε
πνηάκηα, ιίκλεο ή άιιεο πδάηηλεο επηθάλεηεο.
Μνιπζκέλε
Ζ κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη
ζπζθεπαζία:
λα απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ή/θαη ηνπο ηνπηθνύο
θαλνληζκνύο.
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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:

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:

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΟΤΗΑ,
ΤΓΡΖ, Δ.Α.Ο. (pyraflufen-ethyl), 9, PG III, E
9
ΗΗΗ

ΝΑΗ

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΟΤΗΑ,
ΤΓΡΖ, Δ.Α.Ο. (pyraflufen-ethyl), 9, PG III
9
ΗΗΗ

ΝΑΗ

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΟΤΗΑ,
ΤΓΡΖ, Δ.Α.Ο. (pyraflufen-ethyl), 9, PG III
9
ΗΗΗ

ΝΑΗ (Θαιάζζηνο ξππαληήο)

3082
UN 3082, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΟΤΗΑ,
ΤΓΡΖ, Δ.Α.Ο. (pyraflufen-ethyl), 9, PG III
9
ΗΗΗ

14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ:

ΝΑΗ

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε: *

--.
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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: 8191. (Καλ.
(ΔΚ) αξηζκ. 1107/2009).
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:
Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ.
1907/2006, θαζώο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνύ.

16.

Άιιεο πιεξνθνξίεο *

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ εηθνλνγξακκάησλ, ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ,
ησλ Ζ-θξάζεσλ θαζώο θαη ησλ ζύκβνισλ θηλδύλνπ θαη ησλ R-θξάζεσλ, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα
θεθάιαηα 2 ή 3:
Δηθνλνγξάκκαηα ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:

GHS07, Θαπκαζηηθό

GHS05, Γηάβξσζε

GHS08, Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία

GHS09, Πεξηβάιινλ
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Acute Tox.
Ομεία Σνμηθόηεηα
Eye Irrit.
νβαξόο Οθζαικηθόο Δξεζηζκόο
Eye Dam.
νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε
STOT SE
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από εθάπαμ έθζεζε
Skin Irrit.
Δξεζηζκόο Γέξκαηνο
Skin Sens.
Δπαηζζεηνπνίεζε Γέξκαηνο
Asp. Tox.
Κίλδπλνο από Αλαξξόθεζε
Aquatic Acute
Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
Aquatic Chronic
Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ
Flam. Liq.
Δύθιεθην Τγξό
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Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
Ζ302
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
Ζ304
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο
νδνύο.
H312
Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα.
H315
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
Ζ317
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.
Ζ318
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
Ζ319
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
H226
Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα.
H332
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.
H336
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.
Ζ400
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
Ζ410
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
H411
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
EUΗ-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:
EUΖ066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.
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.

ειίδα 11 από 11

