
® ™ Trademark of Dow AgroSciences LLC ειίδα 1 aπό 16 
 

 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
DOW AGROSCIENCES S.A.S. 

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ 2015/830 

Ολνκαζία πξνΐόληνο: DELEGATE™ 250 WG Insecticide Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο: 
22.02.2017 

Έθδνζε: 3.0 
Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 22.02.2017 

 
DOW AGROSCIENCES S.A.S. ζαο ελζαξξύλεη θαη ζαο ζπκβνπιεύεη λα κειεηήζεηεθαη λα 
θαηαλνήζεηε ην πιήξεο ΓΓΑ(Τ), θαζώο ην παξόλ έληππν πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. αο 
ζπκβνπιεύνπκε λα πάξεηε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, εθηόο θη αλ νη 
ζπλζήθεο ρξήζεο απαηηνύλ άιιεο θαηάιιειεο κεζόδνπο ή ελέξγεηεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 
Ολνκαζία πξνΐόληνο: DELEGATE™ 250 WG Insecticide 
 
1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο 
Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο: Φπηνπξνζηαηεπηηθό Πξνηόλ  Δληνκνθηόλν   
 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
DOW AGROSCIENCES S.A.S. 
371, RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
06560 VALBONNE 
FRANCE 
 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ πιεξνθόξεζεο 
πειαηώλ : 

(0) 493 95 60 00 
SDSQuestion@dow.com 

 
 
1.4 ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ 
24σξε επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο: 0033 388 736 000 
Δπηθνηλσλήζηε ζηνλ αξηζκό εθηάθηνπ αλάγθεο 166 (ΔΚΑΒ): 30/22920 62297 
Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο: 2107793777 
 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 
 
Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008: 
Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο - Καηεγνξία 1 - H317 
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα ζηόρνπο - επαλαιακβαλόκελε έθζεζε - Καηεγνξία 2 - H373 
Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή - Καηεγνξία 2 - H361f 
Ομεία ηνμηθόηεηα γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ - Καηεγνξία 1 - H400 
Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ - Καηεγνξία 1 - H410 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. 
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2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 
 
Δπηζήκαλζε ζύκθσλε κε ην θαλνληζκό (ΔΚ) Αξηζ. 1272/2008 [ΣΔ/ΠΔ]: 
 
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ 
 

 
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΗ 
 
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο 
H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή 

επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 
H361f Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζηε γνληκόηεηα. 
H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 
Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ 
P102 Μαθξηά από παηδηά. 
P202 Μελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε πξηλ δηαβάζεηε θαη θαηαλνήζεηε ηηο νδεγίεο πξνθύιαμεο. 
P260 Μελ αλαπλέεηε ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ ζηαγνλίδηα/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα. 
P270 Μελ ηξώηε, πίλεηεή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 
P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/ κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν. 
P308 + P313 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ έθζεζεο ή πηζαλόηεηαο έθζεζεο: πκβνπιεπζείηε/ Δπηζθεθζείηε 

γηαηξό. 
P302 + P352 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύληε κε άθζνλν λεξό. 
P333 + P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε/ 

Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 
P362 + P364 Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύληε ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 
P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα. 
P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
P501 Απνξξίπηεηε ην πεξηερόκελν/ δνρείν ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
 
πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
EUH401 Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 
 
2.3 Άιινη θίλδπλνη 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΕΗ/ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
3.2 Μείγκαηα 
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Σν πξντόλ είλαη κίγκα. 
 

Αξηζκόο CAS 
/  

EK-Αξηζ. /  
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 

Αξηζκόο 
θαηαρώξηζεο 

REACH 
πγθέληξσζε πζηαηηθό 

Σαμηλόκεζε: 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 

 

Αξηζκόο CAS 
935545-74-7 

EK-Αξηζ. 
Με δηαζέζηκν 

Αξηζκόο 
θαηαιόγνπ 

 –  
 

_ 25,0% Οπζία spinetoram J 
& L 

Skin Sens. - 1B - H317 
Aquatic Acute - 1 - H400 
Aquatic Chronic - 1 - H410 
 

Αξηζκόο CAS 
1332-58-7 
EK-Αξηζ. 
310-194-1 
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 
 –  
 

_ > 30,0 - < 40,0 % θανιίλε Γελ ηαμηλνκείηαη 

Αξηζκόο CAS 
13463-67-7 
EK-Αξηζ. 
236-675-5 
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 
 –  
 

_ < 5,0 % Γηνμείδην ηηηαλίνπ Γελ ηαμηλνκείηαη 

Αξηζκόο CAS 
14808-60-7 
EK-Αξηζ. 
238-878-4 
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 
 –  
 

_ < 1,0 % Υαιαδίαο Γελ ηαμηλνκείηαη 

Δθόζνλ ππάξρνπλ ζην πξντόλ, ηπρόλ κε ηαμηλνκεκέλα ζπζηαηηθά, ηα νπνία γλσζηνπνηνύληαη 
αλσηέξσ θαη γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θακία εηδηθή ηηκή νξίσλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο (OEL) γηα 
ηε ρώξα ζηελ ελόηεηα 8, γλσζηνπνηνύληαη σο νηθεηνζειώο γλσζηνπνηεκέλα ζπζηαηηθά. 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. 
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ΣΜΗΜΑ 4: ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 
Γεληθέο ππνδείμεηο: Όζνη παξέρνπλ Πξώηεο Βνήζεηεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ώζηε λα 
απηνπξνζηαηεύνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ζπληζηώκελν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό (γάληηα 
αλζεθηηθά ζε ρεκηθέο νπζίεο, πξνζηαζίεο από ζηαγόλεο)  Αλ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο, 
αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8 γηα ηα εηδηθά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.   
 
Δηζπλνή: Μεηαθηλήζηε ηνλ άλζξσπν ζε ρώξν κε θαζαξό αέξα. Αλ ν άλζξσπνο δελ αλαπλέεη, 
θαιέζηε ην ηκήκα άκεζεο βνήζεηαο ή έλα αζζελνθόξν, έπεηηα εθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή. Αλ απηή 
παξαζρεζεί κε ζηνκαηηθή επαθή, ρξεζηκνπνηήζηε θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο δηαζώζηε (θνξεηή 
κάζθα, θιπ). Καιέζηε έλα θέληξν ειέγρνπ δειεηεξηάζεσλ ή έλαλ γηαηξό γηα ζπκβνπιέο 
αληηκεηώπηζεο.   
 
Δπαθή κε ην δέξκα: Βγάιηε ηα ξνύρα πνπ κνιύλζεθαλ. Πιύλεηε ακέζσο ην δέξκα κε άθζνλν λεξό 
γηα 15-20 ιεπηά. Καιέζηε έλα θέληξν ειέγρνπ δειεηεξηάζεσλ ή έλαλ γηαηξό γηα ζπκβνπιέο 
αληηκεηώπηζεο.   
 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Κξαηήζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιύλεηε αξγά θαη πξνζεθηηθά γηα 15-20 ιεπηά. 
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, αλ ππάξρνπλ, κεηά ηα 5 πξώηα ιεπηά, ύζηεξα ζπλερίζηε ην πιύζηκν 
ησλ καηηώλ. Καιέζηε έλα θέληξν δειεηεξίαζεο ή έλα γηαηξό γηα ζπκβνπιέο αληηκεηώπηζεο.  Θα 
πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν θαηάιιειν ζύζηεκα νθζαικηθώλ πιύζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ρώξν 
εξγαζίαο.   
 
Καηάπνζε: Γελ είλαη αλαγθαία ε άκεζε ηαηξηθή αγσγή.   
 
4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο: Δθηόο από ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ» (παξαπάλσ) 
θαη ζηελ «Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο» 
(παξαθάησ), ηπρόλ πξόζζεηα ζεκαληηθά ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλόηεηα 11: 
Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
Τπνδείμεηο γηα ηνλ γηαηξό: Καλέλα εηδηθό αληίδνην.  Τπνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεία βαζίδεηαη 
ζηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αζζελνύο.  Όηαλ θαιείηε ην θέληξν ειέγρνπ 
δειεηεξηάζεσλ ή γηαηξό ή όηαλ κεηαβαίλεηε πξνο ζεξαπεία, ζα πξέπεη λα έρεηε δηαζέζηκν ην Φύιιν 
Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο, θαη αλ είλαη δπλαηό, ην δνρείν κε ην πξντόλ ή ηελ εηηθέηα ηνπ.   
 

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Νεξό.  Ππξνζβεζηήξεο μεξάο ρεκηθήο νπζίαο.  Ππξνζβεζηήξεο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.θ  Αθξόο.   
 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
Δπηθίλδπλα πξντόληα θαύζεσο: ε κηα ππξθαγηά, ν θαπλόο κπνξεί λα πεξηέρεη ηελαξρηθή νπζία 
καδί κε κε αλαγλσξηζκέλεο ηνμηθέο θαη/ή ελώζεηο πνπ πξνμελνύλ εξεζηζκό.   
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Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη από Ππξθαγηά θαη Έθξεμε: Μελ επηηξέπεηε ηελ ζπζζώξεπζε ζθόλεο. 
Αησξνύκελε ζηνλ αέξα, ε ζθόλε απνηειεί θίλδπλν έθξεμεο.  Διαρηζηνπνηήζηε ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 
Αλ ζηξώκαηα ζθόλεο εθηίζεληαη ζε απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο, κπνξεί λα ζπκβεί απζόξκεηε θαύζε.  
Παξάγεηαη ππθλόο θαπλόο όηαλ ην πξντόλ θαίγεηαη     
 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Γηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο: Απνκαθξύλεηε ηνπο αλζξώπνπο, Απνκνλώζηε ηελ 
πεξηνρή ηεο θσηηάο θαη απαγνξεύζηε ηε κε απαξαίηεηε είζνδν.  θεθζείηε ηε δπλαηόηεηα κηαο 
ειεγρόκελεο θαύζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο.  Πξνηηκάηαη ε ρξήζε 
αθξνύ γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο δηόηη ππάξρεη πεξίπησζε κόιπλζεο από κε ειεγρόκελν λεξό.  
Δκπνηίζηε θαιά κε λεξό γηα λα δξνζίζεηε θαη λα εκπνδίζεηε ηελ επαλάθιεμε.  Φύμηε κε λεξό ηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν γηα λα πεξηνξίζεηε ηε δώλε ηεο θσηηάο.  Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ή μεξώλ ρεκηθώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκ νπνηεζνύλ γηα κηθξέο θσηηέο  Ο θίλδπλνο έθξεμεο ηεο 
ζθόλεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα βεβηαζκέλεο εθαξκνγήο ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ.  Δάλ είλαη 
δπλαηό πεξηνξίζηε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζβήζνπλ ηε θσηηά. Δάλ δελ ζπιερζεί ην 
λεξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζβήζηκν ηεο θσηηάο ζα πξνθαιέζεη βιάβε ζην πεξηβάιινλ.  
Μειεηήζηε μαλά ηηο ελόηεηεο ""Μέηξα Έλαληη Σπραίαο Έθιπζεο"" θαη ""ηνηρεία Οηθνινγίαο"" ησλ 
παξόλησλ Φύιισλ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθώλ (MSDS).   
 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο θαη πξνζηαηεπηηθό ππξίκαρν ξνπρηζκό (πνπ πεξηιακβάλεη ππξνζβεζηηθό 
θξάλνο, θόξκα, παληειόλη, κπόηεο θαη γάληηα λενπξελίνπ).  Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην πιηθό απηό 
θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ππξόζβεζεο. Αλ είλαη πηζαλή ε επαθή, ρξεζηκνπνηήζηε πιήξε ξνπρηζκό 
ππξόζβεζεο αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο κε ελζσκαησκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  Αλ ν 
ξνπρηζκόο απηόο δελ είλαη δηαζέζηκνο, θνξέζηε πιήξε ξνπρηζκό αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο κε 
ελζσκαησκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη επηρεηξήζηε ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο από κηα 
απνκαθξπζκέλε ζέζε.  Γηα πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ζε πεξηπηώζεηο θαζαξηζκνύ κεηά ηελ ππξθαγηά 
(ή ζε πεξηπηώζεηο ρσξίο θσηηά), ζπκβνπιεπηείηε ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ηνπ παξόληνο Γ.Μ.Α.Π.Τ.   
 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΕΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 
Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή.  Μελ αθήλεηε λα εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή κέιε πξνζσπηθνύ πνπ δελ είλαη 
απαξαίηεηα θαη δελ θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό.  Μείλεηε πξνζήλεκα ηεο θειίδαο.  Μπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη πνιύ νιηζζεξέο επηθάλεηεο όηαλ είλαη πγξό.  Δμαεξείζηε ηελ πεξηνρή ηεο δηαξξνήο ή ηνπ 
δηαζθνξπηζκνύ.  Βιέπε ελόηεηα 7, Υεηξηζκόο, γηα επηπξόζζεηα πξνιεπηηθά κέηξα.  Υξεζηκνπνηήζηε 
ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό αζθάιεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8, 
Διεγρόκελε έθζεζε/ Πξνζσπηθή πξνζηαζία.   
 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Απνηξέςηε ηελ εηζαγσγή ζην έδαθνο, ζε ραληάθηα, ππνλόκνπο, 
δηόδνπο λεξνύ ή/θαη ζην ππόγεην λεξό. Γείηε ηηο Οηθνινγηθέο Πιεξνθνξίεο, Δλόηεαη 12.  Σπρόλ 
ρπκέλεο πνζόηεηεο ή απόξξηςε ζε θπζηθέο πδάηηλεο νδνύο αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην 
πδξόβησλ νξγαληζκώλ.   
 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: Πεξηνξίζηε ην ρπκέλν πιηθό αλ είλαη δπλαηό.  
Μηθξέο πνζόηεηεο ρπκέλνπ πιηθνύ:  θνππίζηε.  πιιέμηε ζε θαηάιιεια θαη ζσζηά εηηθεηαξηζκέλα 
δνρεία.  Μεγάιεο πνζόηεηεο ρπκέλνπ πιηθνύ:  Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Dow AgroSciences γηα βνήζεηα 
όζνλ αθνξά ηνλ θαζαξηζκό.  Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. Δλόηεηα 13, ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε.   
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6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: Οη αλαθνξέο ζε άιια ηκήκαηα, εθόζνλ ηζρύεη, έρνπλ πξνβιεθζεί 
ζηηο πξνεγνύκελεο ππνελόηεηεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 7: ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: Μαθξηά από παηδηά.  Με θαηαπίλεηε.  Απνθύγεηε ηελ επαθή 
κε ηα κάηηα, ην δέξκα θαη ηαξνύρα  Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο ή ζηαγνληδίσλ.  Πιύλεηε επηκειώο 
κεηά ηε ρξήζε.  Κξαηείζηε ηα δνρεία θιεηζηά.  Υξεζηκνπνηείηαη ζε θαηάιιειν εμαεξηζκό.  Βι. Δλόηεηα 
8, 'Διεγρνη 'Δθζεζεο/Πξνζσπηθή Πξνζηαζία.   
 
7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ: 
Απνζεθεύεηαη ζε ζηεγλό κέξνο.  Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία.  Μελ απνζεθεύεηε ην πξντόλ 
θνληά ζε ηξόθηκα, δσνηξνθέο, θάξκαθα ή πξνκήζεηεο πόζηκνπ λεξνύ.   
 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:   Αλαηξέμηε ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο.   
 

ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΚΘΕΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
Οη νξηαθέο ηηκέο εθζέζεσο δίλνληαη παξαθάησ, αλ ηζρύνπλ 
πζηαηηθό Οδεγία Σύπνο θαηαρώξεζεο Σηκή / εκείσζε 

θανιίλε ACGIH TWA Αλαπλεύζηκν 
θιάζκα 

2 mg/m3   

Γηνμείδην ηηηαλίνπ ACGIH TWA  10 mg/m3  , Γηνμείδην 
ηνπ ηηηαλίνπ 

 Dow IHG TWA  2,4 mg/m3   
 GR OEL TWA εηζπλεύζηκνο 10 mg/m3   
 GR OEL TWA αλαπλεύζηκνο 5 mg/m3   
Υαιαδίαο ACGIH TWA Αλαπλεύζηκν 

θιάζκα 
0,025 mg/m3  , Ππξίηην 

 
ΟΗ ΤΣΑΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΑ 
ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΜΔΗΞΖ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ. ΟΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΣΡΔΥΟΤΝ ΣΖΝ ΔΣΗΚΔΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ 
ΣΑ ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ.   
   
 
8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 
Σερληθνί έιεγρνη: Με έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ  λα δηαηεξείηε ηνλ εηζπλεόκελν 
αέξα θάησ από ην όξην έθζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο.  Αλ δελ ππάξρνπλ ζε ηζρύ  
απαηηήζεηο ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ην όξην έθζεζεο, λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ πθίζηαηαη θαηάιιεινο 
αεξηζκόο.  Ο ηνπηθόο εμαεξηζκόο ίζσο είλαη απαξαίηεηνο γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο.   
 
Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ / ηνπ πξνζώπνπ: Υξεζηκνπνηήζηε γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθέο 
αζπίδεο.  Σα γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθέο αζπίδεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην 
EN 166 ή κε ηζνδύλακν πξόηππν.  Αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα έθζεζεο ζε ζσκαηίδηα, ηα νπνία 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελόριεζε ζηα κάηηα, ζα πξέπεη λα θνξάηε εηδηθά γπαιηά αζθαιείαο.  
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Σα γπαιηά αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν EN 166 ή άιιν 
αληίζηνηρν.   
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Υξεζηκνπνηείηε γάληηα, αδηάβξνρα ζε απηό ην πιηθό, όηαλ 
παξαηεηακέλε ή ζπρλά επαλαιακβαλόκελε επαθή κπνξεί λα ιάβεη ρώξα.  
Υξεζηκνπνηήζηε γάληηα αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ηαμηλνκεκέλα βάζεη ηνπ 
πξνηύπνπ ΔΝ374. Πξνζηαηεπηηθά γάληηα έλαληη ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ησλ 
κηθξννξγαληζκώλ.  Παξαδείγκαηα πξνηηκεηέσλ πιηθώλ γηα γάληηα είλαη:  Νενπξέλην.  
Κανπηζνύθ ληηξηιίνπ/ βνπηαδηελίνπ («ληηξίιην» ή «NBR»).  PVC.  Όηαλ ιακβάλεη ρώξα 
παξαηεηακέλε ή ζπρλά επαλεηιεκκέλε επαθή, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε γαληηνύ γηα ηελ 
απνθπγή επαθήο κε ην ζηεξεό πιηθό.  Σν πάρνο ηνπ γαληηνύ από κόλν ηνπ δελ είλαη 
κηα θαιή έλδεημε γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο ελόο γαληηνύ ελάληηα ζε κηα ρεκηθή νπζία, 
θαζώο ην επίπεδν πξνζηαζίαο εμαξηάηαη επίζεο ζεκαληηθά από ηελ εηδηθή ζύλζεζε 
ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην γάληη. Σν πάρνο ηνπ γαληηνύ πξέπεη, 
αλάινγα κε ην κνληέιν θαη ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ, λα είλαη γεληθά κεγαιύηεξν από 0,35 
mm ώζηε λα παξέρεη επαξθή πξνζηαζία γηα παξαηεηακέλε θαη ζπρλή επαθή κε ηελ 
νπζία. Καη' εμαίξεζε από ην ζπγθεθξηκέλν γεληθό θαλόλα, είλαη γλσζηό όηη ηα 
πνιπζηξσκαηηθά πιαζηηθνπνηεκέλα γάληηα δύλαληαη λα παξέρνπλ παξαηεηακέλε 
πξνζηαζία ζε πάρε κηθξόηεξα από 0,35 mm. Άιια πιηθά γαληηώλ κε πάρνο κηθξόηεξν 
από 0,35 mm δύλαληαη λα παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία κόλν όηαλ αλακέλεηαη 
βξαρππξόζεζκε επαθή.  ΖΜΔΗΧΖ: Έλα εηδηθό γάληη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή θαη δηάξθεηα ρξήζεο ζε έλα ρώξν εξγαζίαο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη 
ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρώξν 
εξγαζίαο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε: ελδερόκελν ρεηξηζκό 
άιισλ ρεκηθώλ νπζηώλ, θπζηθέο απαηηήζεηο (πξνζηαζία έλαληη θνπήο/δηάηξεζεο, 
επηδεμηόηεηα, ζεξκηθή πξνζηαζία), ελδερόκελεο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ ζηα 
πιηθά ηνπ γαληηνύ, θαζώο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο/πξνδηαγξαθέο πνπ παξέρεη ν 
πξνκεζεπηήο ηνπ γαληηνύ.   
Αιιε πξνζηαζία: Φνξέζηε θαζαξή, καθξπκάληθε, νιόζσκε ελδπκαζία.   

Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: Ζ αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε όηαλ 
ππάξρεη πηζαλόηεηα ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ έθζεζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο.  Αλ 
δελ ππάξρνπλ ηζρύνπζεο απαηηήζεηο ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ην όξην έθζεζεο, ρξεζηκνπνηήζηε 
εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  Ζ επηινγή ηεο ζπζθεπήο θαζαξηζκνύ αέξα ή ηεο 
ζπζθεπήο παξνρήο αέξα ζεηηθήο πίεζεο ζα εμαξηεζεί από ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ηελ 
πηζαλή ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ ζηελ αηκόζθαηξα.  Γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, 
ρξεζηκνπνηείζηε κηα εγθεθξηκέλε ζεηηθήο πίεζεο αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.   
Υξεζηκνπνηείηε ηνλ αθόινπζν αλαπλεπζηήξα θαζαξηζκνύ αέξα κε έγθξηζε CE:  Κπιηλδξηθή 
ζήθε νξγαληθώλ αηκώλ κε πξνθίιηξν ζσκαηηδίσλ, ηύπνπ ΑΡ2   

 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 
Βι. ΔΝΟΣΖΣΑ 7: «Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε» θαη ΔΝΟΣΖΣΑ 13: «Δμάιεηςε νπζίαο/ 
παξαζθεπάζκαηνο» ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αθξαίαο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο θαηά ηε 
ρξήζε θαη ηελ απόξξηςε ησλ απνβιήησλ. 

ΣΜΗΜΑ 9: ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
Όςε 

Φπζηθή θαηάζηαζε θόθθνη   

Υξώκα Λεπθό έσο ππνθίηξηλν   

Οζκή: ζαλ κνύρια   
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Σηκή θαησθιίνπ νζκήο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.   

pH 8,7   1% Μεηπήθηκε (πδαηηθό αηώξεκα 1%) 

εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

εκείν πήμεο Με εθαξκόζηκν 

εκείν βξαζκνύ (760 mmHg) Με εθαξκόζηκν 

εκείν αλάθιεμεο θιεηζηό θύπειιν Με εθαξκόζηκν 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο (νμηθόο 
βνπηπιεζηέξαο = 1) 

Με εθαξκόζηκν 

Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία   

Καηώηεξν όξην έθξεμεο Με εθαξκόζηκν   

Αλώηεξν όξην έθξεμεο Με εθαξκόζηκν   

Πίεζε αηκνύ  Με εθαξκόζηκν 

ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ (αέξαο 
= 1) 

Με εθαξκόζηκν  

ρεηηθή ππθλόηεηα ( λεξό = 1) Με εθαξκόζηκν  

Τδαηνδηαιπηόηεηα Γηαζπείξεηαη ζην λεξό   

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία   

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.   

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.   

Γπλακηθό ημώδεο Με εθαξκόζηκν 

Κηλεκαηηθό ημώδεο Με εθαξκόζηκν 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Όρη  

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Όρη  

 
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ππθλόηεηα πγξνύ Με εθαξκόζηκν 

ρεηηθή ππθλόηεο ζσξξνύ 
πιηθνύ 

0,5 g/cm3  Όγκορ ςπό ζςνθήκερ πεπιοπιζμού   

Μνξηαθό βάξνο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
ΠΡΟΟΥΖ: Σα θπζηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ είλαη ηππηθέο ηηκέο θαη δελ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη σο πξνζδηνξηζκόο. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα: Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο 
ρξήζεσο.   
 
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: Θεξκηθώο ζηαζεξό ζηηο ηππηθέο ζεξκνθξαζίεο ρξήζεο   
 
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Γε ζα ζπκβεί   
  
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Σν πξντόλ κπνξεί λα απνζπληεζεί ζε απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο   
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10.5 Με ζπκβαηά πιηθά: Κακία γλσζηή.   
 
10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο εμαξηώληαη από ηε 
ζεξκνθξαζία, ηελ παξνρή αέξα θαη ηελ παξνπζία άιισλ πιηθώλ.  Σνμηθά αέξηα εθιύνληαη θαηά ηελ 
απνζύλζεζε.   
 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οι ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια δεδομένα. 
 
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
Ομεία ηνμηθόηεηα 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο 
Ζ ηνμηθόηεηα ζεσξείηαη πνιύ ρακειή ζε εθάπαμ δηα ηνπ ζηόκαηνο δόζε.  Γελ πξνβιέπνληαη 
θίλδπλνη από ηελ θαηάπνζε κηθξώλ πνζνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο 
ρεηξηζκνύ.   
 
Χο πξντόλ.   
LD50, Αξνπξαίνο, ζειπθό, > 5 000 mg/kg   
 
Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 
Μία κόλν παξαηεηακέλε έθζεζε είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζηελ απνξξόθεζε επηβιαβώλ 
πνζνηήησλ ηεο νπζίαο από ην δέξκα._   
 
Χο πξντόλ.   
LD50, Αξνπξαίνο, αξζεληθό θαη ζειπθό, > 5 000 mg/kg  
 
Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 
Ζ παξαηεηακέλε ππεξβνιηθή έθζεζε ζε ζθόλε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο 
ελέξγεηεο.  Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ παξαηεξήζεθε λαξθσηηθή δξάζε.   
 
Χο πξντόλ.   
LC50, Αξνπξαίνο, αξζεληθό θαη ζειπθό, 4 h, θόλε, > 5,06 mg/l  

 
 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
Μηα ζύληνκε κόλν έθζεζε είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθό εξεζηζκό ζην δέξκα. 
 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζηα κάηηα. 
Ζ βιάβε ηνπ θεξαηνεηδνύο είλαη απίζαλε. 
ηεξεά έλσζε ή ζθόλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ή βιάβε ζηνλ θεξαηνεηδή ιόγσ ηεο κεραληθήο 
δξάζεο. 
 
Δπαηζζεηνπνίεζε 
Χο πξντόλ. 
Γελ επέδεημε ηε δπλαηόηεηα πξόθιεζεο αιιεξγίαο δηα ηεο επαθήο ζε πνληίθηα. 
 
Γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ:  
Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα. 
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Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Μνλαδηθή έθζεζε) 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ππνδεηθλύεη όηη ην πιηθό απηό δελ είλαη ηνμηθή νπζία STOT-
SE. 
 
Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Δπαλεηιεκκέλε Έθζεζε) 
Γηα ηα ελεξγά ζπζηαηηθά: 
ηα δώα, έρεη απνδεηρηεί όηη πξνθαιεί θελνηνπηώδε θαηάζηαζε ησλ θπηηάξσλ ζε δηάθνξνπο ηζηνύο. 
Σν ύςνο ησλ δόζεσλ πνπ πξνθάιεζε απηέο ηηο επηδξάζεηο ήηαλ θαηά πνιύ αλώηεξν από ην ύςνο ησλ 
δόζεσλ πνπ αλακέλεηαη από ηελ έθζεζε ιόγσ ηεο ρξήζεο. 
 
Καξθηλνγέλεζε 
Σν δξαζηηθό ζπζηαηηθό δελ πξνθάιεζε θαξθίλν ζε πεηξακαηόδσα.  Ζ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ έρεη 
δηελεξγεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη έρεη δείμεη, όηη, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληθό ρεηξηζκό, ηα 
δεπηεξεύνληα ζπζηαηηθά δελ ζπληζηνύλ θίλδπλν.   
 
Σεξαηνγέλεζε 
Γηα ηα ελεξγά ζπζηαηηθά:  Γελ πξνθάιεζε γελεηηθά ειαηηώκαηα ή άιιεο επηπηώζεηο ζην έκβξπν αθόκα 
θαη ζε δόζεηο πνπ πξνθαινύλ ηνμηθέο επηπηώζεηο ζηε κεηέξα.   
 
Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 
ε κειέηεο κε πεηξακαηόδσα, ην δξαζηηθό ζπζηαηηθό δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αλαπαξαγσγή.   
 
Μεηαιιαμηνγέλεζε 
Οη in vitro κειέηεο γελεηηθήο ηνμηθόηεηαο ήηαλ αξλεηηθέο.  Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηώλ 
κεηαιιαμνγέλεζεο ζηα δώα ήηαλ αξλεηηθά.   
 
Κίλδπλνο από Αλαξξόθεζε 
Με βάζε ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο, δελ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλδπλν αλαξξόθεζεο.   
 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οι οικολογικέρ-ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια 
δεδομένα. 
 
12.1 Σνμηθόηεηα 

Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
EC50, Lepomis macrochirus (Πέξθα (ςάξη)), εκηζηαηηθό ηεζη, 96 h, 12,52 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια 
EC50, Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο), εκηζηαηηθό ηεζη, 48 h, > 23,52 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθόηεηα ζε θύθε/ πδξόβηα θπηά 
Σν πιηθό είλαη πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο (LC50/EC50/IC50 θάησ από 1 
mg/L ζηα πιένλ επαίζζεηα είδε). 
 
ErC50, δηάηνκν Navicula sp., 72 h, 0,564 mg/l 
 
Σνμηθόηεηα ζε ρεξζαία είδε, κε ζειαζηηθά 
Ζ νπζία είλαη ζρεδόλ κε ηνμηθή ζηα πνπιηά ζε κηα νμεία βάζε (LD50 >2.000 mg/kg). 
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LD50 κε ρνξήγεζε δηα ηνπ ζηόκαηνο, Colinus virginianus (Οξηύθη), > 2 250 mg/kg 
 
LD50 δηα επαθήο, Apis mellifera (κέιηζζεο), 96 h, 0,079µg/κέιηζζα 
 
LD50 κε ρνξήγεζε δηα ηνπ ζηόκαηνο, Apis mellifera (κέιηζζεο), 96 h, 0,22µg/κέιηζζα 
 
Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ θαηνηθνύλ κέζα ζην έδαθνο 
LC50, Eisenia fetida (γήηλνη ζθώιεθεο), 14 d, > 4 000 mg/kg 

 
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 
 
Οπζία spinetoram J & L 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Σν πιηθό αλακέλεηαη λα βηνδηαζπαζζεί πνιύ αξγά (ζην πεξηβάιινλ). 
Απνηπγράλεη λα πεξάζεη ηηο δνθηκέο ΟΟΑ / ΔΟΚ  γηα βηναπνηθνδνκεζηκόηεηα.   
Γηάζηεκα 10 εκεξώλ: απνηπρία   
Βηναπνηθνδόκεζε:  0,1 - 9,1 %  
Υξόλνο έθζεζεο: 28 d  
Μέζνδνο: Καηεπζπληήξηα νδεγία δνθηκώλ ΟΟΑ 301B ή αληίζηνηρε   

 
θανιίλε 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Ζ βηναπνηθνδόκεζε δελ είλαη εθαξκόζηκε.   
 
Γηνμείδην ηηηαλίνπ 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Ζ βηναπνηθνδόκεζε δελ είλαη εθαξκόζηκε.   
 
Υαιαδίαο 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Ζ βηναπνηθνδόκεζε δελ είλαη εθαξκόζηκε.   
 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
 
Οπζία spinetoram J & L 

Βηνζπζζώξεπζε: Σν δπλακηθό βηνζπγθέληξσζεο είλαη κέηξην (BCF κεηαμύ 100 θαη 3000 ή 
log Pow κεηαμύ 3 θαη 5).   
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό(log Pow): 4,49 ζε 20 °C  
Вηνζπγθέληξσζεο (BCF): 348  Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα)  28 d   

 
θανιίλε 

Βηνζπζζώξεπζε: O δηαρσξηζκόο λεξνύ θαη v-νθηαλόιεο δελ είλαη εθηθηόο.   
 
Γηνμείδην ηηηαλίνπ 

Βηνζπζζώξεπζε: O δηαρσξηζκόο λεξνύ θαη v-νθηαλόιεο δελ είλαη εθηθηόο.   
 
Υαιαδίαο 

Βηνζπζζώξεπζε: O δηαρσξηζκόο λεξνύ θαη v-νθηαλόιεο δελ είλαη εθηθηόο.   
 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
 
Οπζία spinetoram J & L 

Ζ πηζαλόηεηα γηα θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο είλαη ρακειή (Koc κεηαμύ 2000 θαη 5000). 
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θανιίλε 

Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα. 
 
Γηνμείδην ηηηαλίνπ 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 
Υαιαδίαο 

Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα. 
 
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ  
 
Οπζία spinetoram J & L 

Απηή ε νπζία δελ ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή νύηε ηνμηθή (ΑΒΣ).  Απηή ε νπζία 
δελ ζεσξείηαη σο άθξσο αλζεθηηθή νύηε άθξσο βηνζπζζσξεπηηθή (vPvB).   

 
θανιίλε 

Ζ νπζία απηή δελ ζεσξείηαη εκκέλνπζα, βηνζπζζσξεύζηκε θαη ηνμηθή (PBT).  Ζ νπζία απηή δελ 
ζεσξείηαη ηδηαίηεξα εκκέλνπζα θαη ηδηαίηεξα βηνζπζζσξεύζηκε (vPvB).   

 
Γηνμείδην ηηηαλίνπ 

Ζ νπζία απηή δελ έρεη αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ αλζεθηηθόηεηα, ηε βηνζπζζώξεπζε θαη ηελ 
ηνμηθόηεηα (PBT).   

 
Υαιαδίαο 

Ζ νπζία απηή δελ έρεη αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ αλζεθηηθόηεηα, ηε βηνζπζζώξεπζε θαη ηελ 
ηνμηθόηεηα (PBT).   

 
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

 
Οπζία spinetoram J & L 

Ζ νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι, νη 
νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 

 
θανιίλε 

Ζ νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι, νη 
νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 

 
Γηνμείδην ηηηαλίνπ 

Ζ νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι, νη 
νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 

 
Υαιαδίαο 

Ζ νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι, νη 
νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 

 
 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
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Αλ ηα απόβιεηα θαη/ή νη πεξηέθηεο δελ κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ εηηθέηα 
ηνπ πξντόληνο, ην πιηθό πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηνπηθώλ ή 
πεξηθεξεηαθώλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ.  Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ηζρύνπλ κόλν γηα ην πιηθό όπσο απηό 
παξέρεηαη.  Ζ αλαγλώξηζε βάζεη ραξαθηεξηζηηθώλ ή θαηαιόγσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη έγθπξε, αλ ην 
πιηθό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή επηκνιπλζεί κε άιινλ ηξόπν.  Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηνμηθόηεηαο θαη ησλ 
θπζηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ ελαπόθεηηαη ζηελ επζύλε απηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα 
απόβιεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδνληαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη αλαγλώξηζεο θαη απόξξηςεο ησλ 
απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.  Αλ ην πιηθό, όπσο απηό παξέρεηαη, 
κεηαηξαπεί ζε απόβιεην, ηεξήζηε απόιπηα ηελ ηζρύνπζα ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία.   
 

Ζ νξηζηηθή θαηάηαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ ζηελ θαηάιιειε νκάδα Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ 
Απνβιήησλ (EWC) θαη, ζπλεπώο, ν νξζόο θσδηθόο EWC γηα ην πιηθό ζα εμαξηεζνύλ από ηε ρξήζε 
ηνπ πιηθνύ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο δηάζεζεο απνβιήησλ.     
 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

 

Σαμηλόκεζε γηα ΟΓΙΚΗ θαη ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ κεηαθνξά (ADR/RID): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ UN  3077 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, ΣΔΡΔΔ, Δ. 
Α. Ο.(νπζία spinetoram) 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

9 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη νπζία spinetoram 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

 
Αξηζ. αλαγλώξηζεο θηλδύλνπ: 90 

 
Υαξαθηεξηζκόο γηα ηε ΘΑΛΑΙΑ κεηαθνξά (IMO-IMDG): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ UN  3077 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S.(νπζία spinetoram) 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

9 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη νπζία spinetoram 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

EmS: F-A, S-F 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα 
κε ην παξάξηεκα I ή II ηεο 
ζύκβαζεο MARPOL 73/78 
θαη ηνπ θώδηθα IBC ή IGC 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Υαξαθηεξηζκόο γηα ηελ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ κεηαθνξά (IATA/ICAO): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ UN  3077 
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14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(νπζία 
spinetoram) 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

9 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Με εθαξκόζηκν 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
 
 
Ζ πιεξνθόξεζε απηή δελ έρεη ζθνπό λα κεηαθέξεη όιεο ηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο / πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην πξντόλ. Οη κεηαθνξηθέο ηαμηλνκήζεηο κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ όγθν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από ηηο ηνπηθέο 
ή θξαηηθέο παξαιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνύο. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 
κπνξνύλ λα δσζνύλ κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ πσιήζεσλ ή αληηπξνζώπνπ 
εμππεξέηεζεο πειαηώλ. Δίλαη επζύλε ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο λα ηεξεζνύλ όινη νη ηζρύνληεο λόκνη, 
θαλνληζκνί θαη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ. 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ 
νπζία ή ην κείγκα 
 
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξ. 1907/2006 γηα ηελ θαηαρώξεζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ ("REACH") 
Σν πξντόλ απηό πεξηέρεη κόλν ζπζηαηηθά πνπ είηε έρνπλ πξν-εγγξαθεί, είηε έρνπλ θαηαρσξεζεί,  είηε 
εμαηξνύληαη από ηελ θαηαρώξηζε ή ζεσξνύληαη θαηαρσξηζκέλα ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 
1907/2006 (REACH)., Οη πξναλαθεξόκελεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ην θαζεζηώο 
ηαμηλόκεζεο ελόο ρεκηθνύ πξντόληνο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ REACH παξέρνληαη «θαιή ηε 
πίζηεη» θαη ζεσξνύληαλ αθξηβείο θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο. Χζηόζν, δελ 
παξέρεηαη θακία ξεηή ή έκκεζε εγγύεζε . Δλαπόθεηηαη ζηελ επζύλε ηνπ αγνξαζηή/ ρξήζηε λα 
δηαζθαιίζεη όηη έρεη θαηαλνήζεη νξζά ην ξπζκηζηηθό θαζεζηώο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. 
 
Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο . 
Αλαθέξεηαη (-νληαη) ζηνλ θαλνληζκό: ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
Αξηζκόο ηνπ θαλνληζκνύ: E1 
100 t 
200 t 
 
 
 
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο, αλαηξέμηε ζηνπο όξνπο έγθξηζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο. 
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ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 
Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αλαγλσξίδνληαη σο έγθπξα θαη 
έρνπλ εγθξηζεί από ηελ εηαηξεία καο. Ζ αξκόδηα εζληθή αξρή έρεη θαζόξηζεη ηελ ηαμηλόκεζή ηνπ 
βαζηδόκελε ζε άιια θξηηήξηα. Ζ εηαηξεία καο ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ εθαξκνζηέα εζληθή απόθαζε θαη 
σο εθ ηνύηνπ έρεη εθαξκόζεη ηηο ππνρξεσηηθέο ηαμηλνκήζεηο, σζηόζν, ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο 
εηαηξείαο ζα εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνληαη. 
 
Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. 
H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
H361f Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζηε γνληκόηεηα. 
H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή 

επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 
H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

Η ηαμηλόκεζε θαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε ηαμηλόκεζε ησλ κεηγκάησλ 
αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ 1272/2008 

Skin Sens. - 1 - H317 - Υνξεγείηαη από εζληθή αξρή. 
STOT RE - 2 - H373 - Υνξεγείηαη από εζληθή αξρή. 
Repr. - 2 - H361f - Υνξεγείηαη από εζληθή αξρή. 
Aquatic Acute - 1 - H400 - Με βάζε δεδνκέλα από δνθηκαζίεο. 
Aquatic Chronic - 1 - H410 - Μέζνδνο ππνινγηζκνύ 

 
 

Αλαζεώξεζε 
Αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο: 101197205 / A285 / Ζκεξνκελία έθδνζεο.: 22.02.2017 / Έθδνζε: 3.0 
Κσδηθόο DAS: GF-1640 
Οη πην πξόζθαηεο αλαζεσξήζεηο είλαη επηζεκαζκέλεο κε έληνλα γξάκκαηα θαη δηπιή ππνγξάκκηζε 
ζην αξηζηεξό πεξηζώξην νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ . 
 
Τπόκλεκα 

ACGIH ΖΠΑ. ACGIH (Ακεξηθαληθή Γηάζθεςε Τγεηνλνιόγσλ Βηνκεραλίαο)Καηώηεξεο 
Οξηαθέο ηηκέο (TLV) 

Dow IHG Dow IHG 

GR OEL Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 

TWA Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 

 
Πεγέο ελεκέξσζεο θαη πεγέο αλαθνξάο 
Σν παξόλ ΓΓΑ θαηαξηίδεηαη από Ρπζκηζηηθέο Τπεξεζίεο Πξντόλησλ θαη Οκάδεο Κνηλνπνίεζεο 
Κηλδύλσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από εζσηεξηθέο πεγέο αλαθνξάο εληόο ηεο 
εηαηξείαο καο. 
 
 
DOW AGROSCIENCES S.A.S. ζπληζηά ζε όινπο ηνπο πειάηεο ή ηνπο παξαιήπηεο απηνύ ηνπ (M)SDS 
λα ην κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ζπκβνπιεπηνύλ θάπνηνλ εηδηθό, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα 
ελεκεξσζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην (M)SDS, όπσο θαη 
ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο ζρεηηθά κε ην πξντόλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο παξέρνληαη 
θαινπίζησο θαη ζεσξνύληαη αθξηβείο βάζεη ηεο πξναλαθεξόκελεο ηζρύνπζαο εκεξνκελίαο. Χζηόζν, 
δελ παξέρεηαη θακία άκεζε ή έκκεζε εγγύεζε .  Οη θαλνληζηηθέο πξνδηαγξαθέο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο 
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θαη δύλαηαη λα πνηθίινπλ αλά ηνπνζεζία. Δίλαη επζύλε ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη νη 
δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο νκνζπνλδηαθνύο, θξαηηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή 
ηνπηθνύο λόκνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξόλ αθνξνύλ  ην πξντόλ θαηά ηελ 
απνζηνιή ηνπ. Δθόζνλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, είλαη θαζήθνλ ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο αζθαινύο 
ρξήζεο ηνπ πξντόληνο.  Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο,όπσο ην (M)SDS πνπ 
παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο, δε θέξνπκε θαη δε δπλάκεζα λα θέξνπκε επζύλε γηα ην (M)SDS πνπ 
απνθηήζαηε από άιιε πεγή. Αλ έρεηε απνθηήζεη (M)SDS από άιιε πεγή ή  δελ είζηε ζίγνπξνη όηη ην 
(M)SDS είλαη επίθαηξν, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα κηα πην πξόζθαηε έθδνζε.     
 
 
 


