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Αυτό το ∆ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται 
οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 
  
 
ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 
Ονοµασία προΐόντος : FONTELIS®  
 
Συνώνυµα : B12894457 
  
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις 
 
Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγµατος 

: Μυκητοκτόνο 

 
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 
 
Εταιρεία : ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 
  GR-152 32 Halandri, Athens 
  Ελλάδα 
Τηλέφωνο :  +30 (0) 210 688-9777 / -9778 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  sds-support@che.dupont.com 
 
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 
+(30)-2111768478 (CHEMTREC) 
 
+30 210 779-3777 (Ελληνικό Εθνικό Αριθµό Κέντρο ∆ηλητηριάσεων) 
 
Τα Κέντρα ∆ηλητηρίασης µπορεί να κατέχουν µόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊόντα σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και την εθνική νοµοθεσία. 
 
 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 
 
Οξεία τοξικότητα για το 
υδάτινο περιβάλλον, 
Κατηγορία 1 

 H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνών, Κατηγορία 1 

 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης 

 



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 – Παράρτηµα II 

 
FONTELIS®  
Έκδοση 2.0   
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 15.03.2017   Αριθµός εγγράφου 130000012055 
 
 

2/15 
 
 
 
 

 

     

 
 
Προσοχή 
 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
Ειδική επισήµανση ορισµένων 
ουσιών και των µειγµάτων 

 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης., 

   
 
P102  Μακριά από παιδιά. 
P264  Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο εκτιθέµενο µέρος του 

δέρµατος µετά το χειρισµό. 
P270  Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P391  Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα. 
P405  Φυλάσσεται κλειδωµένο. 
 

 
SP 1  Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να µην πλένετε τον 

εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η µόλυνση 
µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόµους.). 

  Για την προστασία των υδρόβιων οργανισµών να αφήσετε µία αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 25 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων 10 µέτρα 
µεβλάστηση, για τη µηλιά και την αχλαδιά. 

  Χρησιµοποιώντας ακροφύσια χαµηλής διασποράς µε έκχυση αέρα και πίεση 
λειτουργίας που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 8 bar, το εύρος της ζώνης 
µπορεί να µειωθεί στα 20 µέτρα, εκ των οποίων 10 µέτρα µε βλάστηση. 

  Για την τοµάτα, µελιτζάνα και αγγούρι, να αφήσετε µία αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 20 µ. από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 10 µε 
βλάστηση. Χρησιµοποιώντας ακροφύσια χαµηλής διασποράς που επιτρέπουν 
τη µείωσητης διασποράς κατά 50%, το εύρος της ζώνης µπορεί να µειωθεί στα 
10 µ. µε βλάστηση. 

  Για την προστασία των υπόγειων υδάτων µην εφαρµόζετε σε εδάφη µε 
περιεκτικότητα άµµου µεγαλύτερη του 80%. 

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
 
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ).  
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB).  
 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες 
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Mη εφαρµόσιµο 
 
3.2. Μείγµατα 
Αριθµός καταχώρησης Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) 
Συγκέντρωση 

(% κατά βάρος) 
 
Penthiopyrad (CAS-Αριθ.183675-82-3) 
(Συντελεστής m :  1[Οξεία] 1[χρόνιο])
 Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 
 

20 % 

 
Polyethylene oxide mono[2,4,6-tris(alpha-methylbenzyl)phenyl]ether, bisulfate, ammonium salt (CAS-
Αριθ.119432-41-6)
  

Aquatic Chronic 3; H412 
 

>= 1 - < 5 % 

 
Τα παραπάνω προϊόντα είναι συµβατά µε τις υποχρεώσεις καταχώρισης στο REACH. Οι αριθµοί καταχώρισης 
ενδέχεται να µην παρέχονται, εάν οι ουσίες εξαιρούνται, δεν έχουν καταχωριστεί ακόµα στο REACH ή έχουν 
καταχωριστεί σε άλλη ρυθµιστική διαδικασία (χρήση ως βιοκτόνο, προϊόντα φυτοπροστασίας) κ.λπ. 

 
Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
 
Γενικές υποδείξεις : Να µην χορηγείται τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις 

του.  
   
Εισπνοή : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Κατόπιν σηµαντικής έκθεσης συµβουλευτείτε 

ένα γιατρό. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο.  
   
Επαφή µε το δέρµα : Βγάλετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αµέσως µε 

σαπούνι και άφθονο νερό. Κατά την εµφάνιση ερεθισµού του δέρµατος ή 
αλλεργικών αντιδράσεων, συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα µολυσµένα 
ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  

   
Επαφή µε τα µάτια : Κρατήστε το µάτι ανοιχτό και ξεπλύνετε µε νερό αργά και απαλά για 15-20 

λεπτά Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισµός των µατιών διαρκεί, συµβουλευτείτε 
έναν ειδικό γιατρό.  

   
Κατάποση : Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. ΜΗ προκαλείτε εµετό, εκτός και αν αυτό γίνει µε 

εντολή ιατρού ή του κέντρου θεραπείας δηλητηριάσεων. Αν ο τραυµατισµένος 
έχει τις αισθήσεις του: Πλύνετε το στόµα µε νερό.  

   
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες  
 
Συµπτώµατα : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
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4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 
Μεταχείριση : Θεραπεία συµπτωµάτων.  
   

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

   
5.1. Πυροσβεστικά µέσα 
 
Kατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 

: Εκνέφωµα νερού, Ξηρά χηµικά µέσα πυρόσβεσης, ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), Αφρός 

 
Πυροσβεστικά µέσα που δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για λόγους ασφαλείας 

: ∆έσµη πεπιεσµένου νερού δι' εκτοξεύσεως, (κίνδυνος µόλυνσης) 

 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέµηση της 
πυρκαγιάς 

: Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: Οξείδια του άνθρακος Oξείδια αζώτου (NOx) 
οξείδια του θείου Φθοριοµένα συστατικά. 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 
Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για τους 
πυροσβέστες 

: Να φοράτε προστατευτική ενδυµασία ολικής κάλυψης και αυτόνοµη 
αναπνευστική συσκευή. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες : Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια 

ύδατα. Το µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και 
να µην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς και το 
µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των τοπικών αρχών. 

 
 : (σε µικρές πυρκαγιές) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, 

αφήστε τη φωτιά να σβήσει µόνη της εφόσον χρήση νερού για τη κατάσβεση 
µπορεί να αυξήσει το εµβαδόν του µολυσµένου χώρου. Παγώστε τα 
δοχεία/ντεπόζιτα µε δέσµη πεπιεσµένου νερού. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 
Προσωπικές προφυλάξεις   :  Ελέγξτε την πρόσβαση στον χώρο. Αποµακρύνετε τα πρόσωπα και 

παραµείνετε από την πλευρά που ο άνεµος αποµακρύνει τη διαρροή απο εσάς. 
Αερίστε την περιοχή διαρροής. Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και 
την ενδυµασία. Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. Βλέπε 
µέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.  
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6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  
 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις   

:  Εµποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισµό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως 
κίνδυνο. Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί 
µόλυνση του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή 
σε δίκτυο υπονόµων. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το 
υλικό. Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σηµαντικός 
διασκορπισµός και δεν µπορεί να περιοριστεί. Σε περίπτωση µόλυνσης 
ποταµών ή υπονόµων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.  
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό  
 
Μέθοδοι καθαρισµού   :  Μέθοδοι καθαρίσµατος - µικρές ποσότητες χυµένου υλικού Συγκεντρώστε µε 

αδρανές µέσο απορρόφησης. Σκουπίζεται και παραδίνεται σε κατάλληλα δοχεία 
για τελική διάθεση.  

     Μέθοδοι καθαρίσµατος - µεγάλες ποσότητες χυµένου υλικού Εµποδίστε τη 
περεταίρω διαρροή και διασκορπισµό. Περιορίστε το εκχυµένο υλικό µε µη 
αναφλέξιµο απορροφητικό υλικό (π.χ. άµµος, χώµα, γη διατόµων, βερµικουλίτη) 
και τοποθετήστε το σε δοχείο προς διάθεση σύµφωνα µε τις τοπικές / εθνικές 
νοµικές οδηγίες (βλέπε ενότητα 13). Μεγάλες διαρροές πρέπει να συλλέγονται 
µηχανικά προς διάθεση (αποµάκρυνση µε αντλία). Το εκχυµένο υγρό 
συλλέγεται σε στεγανά κλειόµενα δοχεία (µέταλλο/πλαστικό). Συγκεντρώστε και 
περιορίστε το απορροφητικό υλικό και δηµιουργείστε ανάχωµα για το υλικό που 
θα διατεθεί.  

 
Άλλες πληροφορίες   :  Εκχυµένο προΐόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς 

επαναχρησιµοποίηση. Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των 
τοπικών υπηρεσιών.  
 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 
   
Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8., Για οδηγίες για τη διάθεση βλέπε σηµείο 13. 
 

 
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισµό   
 

:  Χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε τις δικές µας συστάσεις. Να φοράτε 
εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε 
παράγραφο 8. Χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό εξοπλισµό. Πάρτε µέτρα καλού 
εξαερισµού. Μην αναπνέετε ατµούς και νέφη ψεκασµού. Avoid breathing 
vapours out of containers upon opening. Η προετοιµασία του διαλύµατος γίνεται 
όπως καθορίζουν οι ενδείξεις χρησιµοποίησης και/ή όπως περιγράφεται στην 
ετικέττα(ες). Χρησιµοποιείστε το έτοιµο διάλυµα όσο το δυνατόν πιό γρήγορα - 
∆εν αποθηκεύεται. Για την αποφυγή έκχυσης κατά το χειρισµό διατειρείτε τη 
φιάλη σε µεταλλικό δίσκο. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµµατα και αµέσως 
µετά τον χειρισµό του προΐόντος. Αποµακρύνετε και πλύνετε τα µολυσµένα 
ρούχα πριν την επαναχρησιµοποίηση τους. Μη επαναφέρετε ποτέ στα δοχεία 
αποθήκευσης υλικό που δεν έχει χρησιµοποιηθεί. Αποφεύγετε την υπέρβαση 
του καθορισµένου επαγγελµατικού ορίου έκθεσης (βλέπε ενότητα 8).  
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Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
έκρηξης   
 

:  Φυλάξτε το µακριά από πηγές θέρµανσης και ανάφλεξης. Πάρτε µέτρα ενάντια 
σε ηλεκτροστατική φόρτιση.  
 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων 
 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία   
 

:  Να φυλάσσεται σε χώρο, η είσοδος στον οποίο επιτρέπεται µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. ∆ιατηρείται στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε 
δοχεία που µε σωστή σήµανση. Τα δοχεία διατηρούνται ερµητικά κλειστά, σε 
δροσερό και µε καλό εξαερισµό τόπο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από 
τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.  
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση   
 

:  ∆εν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισµοί για αποθήκευση µε άλλα προϊόντα. 
Μακριά από: Ισχυρά οξειδωτικά µέσα  
 

Άλλες πληροφορίες   
 

:   Σταθερό υπό τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υπάγονται στο Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1107/2009.  

 
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 

8.1. Παράµετροι ελέγχου 
 
Εάν η υπο-ενότητα είναι κενή τότε οι τιµές δεν ισχύουν. 
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
 
Τεχνικά προστατευτικά 
µέτρα   

:  Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.  
 

Προστασία των µατιών   :  Προστατευτικά γυαλιά µε παράπλευρη προστασία σύµφωνα µε ΕΝ166  
 

Προστασία των χεριών : Υλικό: Καουτσούκ νιτρίλιο 
  Πάχος γαντιών: 0,3 mm 
  Μήκος γαντιών: Πρότυπα γάντια. 
  ∆είκτης προστασίας:: Τάξη 6 
  ∆ιάρκεια αντοχής: > 480 Λεπτό 
  Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 
που προκύπτει από αυτή. Παρακαλούµε προσέχετε τις οδηγίες του προµηθευτή 
γαντιών σχετικά µε τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη 
τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται το προϊόν, 
όπως τον κίνδυνο κοψίµατος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. Η καταλληλότητα 
ενός ειδικού χώρου εργασίας πρέπει να διαπιστώνεται µε τους παραγωγούς 
των προστατευτικών γαντιών. Γάντια πιό κοντά από 35 cm να φοριούνται κάτω 
από την ενδυµασία µε µανίκια Γάντια µακρύτερα από 35 cm να φοριούνταιπάνω 
από την ενδυµασία µε µανίκια Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να 
αντικαθίστανται αν υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χηµικής διείσδυσης. Πλένετε τα 
γάντια πριν τα βγάλετε µε σαπούνι και νερό.  

   
Προστασία του δέρµατος :  Παραγωγή και επεξεργασία: να φοράτε ολική ενδυµασία προστασίας Τύπου 6 
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και του σώµατος   (ΕΝ 13034)  
 

  Οι Υπεύθυνοι µείξης και οι Φορτωτές πρέπει να φορούν: να φοράτε ολική 
ενδυµασία προστασίας Τύπου 6 (ΕΝ 13034) Λαστιχένιες µπότες νιτριλίου (EN 
13832-3 / EN ISO 20345).  
 

  Εφαρµογή µε ψεκασµό - σε εξωτερικό χώρο Τρακτέρ/ψεκαστήρας χωρίς 
κάλυµµα: Ολική προστατευτική ενδυµασία τύπου 4 (EN 14605) Λαστιχένιες 
µπότες νιτριλίου (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
 

  Ψεκαστήρας µεταφερόµενος στη πλάτη: Ολική προστατευτική ενδυµασία τύπου 
4 (EN 14605) Λαστιχένιες µπότες νιτριλίου (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
 

  Τρακτέρ / ψεκαστήρας χωρίς κάλυµµα: Συνήθως δεν απαιτείται προσωπικός 
προστατευτικός εξοπλισµός.  
 

  Μηχανική συσκευή αυτόµατου ψεκασµού σε κλειστή σήραγγα: Συνήθως δεν 
απαιτείται προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός.  
 

  Όταν εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν την είσοδο στο χώρο όπου έχει γίνει η 
εφαρµογή πριν το τέλος της περιόδου επανεισόδου, να φοράτε ολική ενδυµασία 
προστασίας Τύπυ 6 (ΕΝ 13034), γάντια νιτριλίου κατηγορίας 3 (ΕΝ 374) και 
µπότες νιτριλίου (ΕΝ 13832-3/ΕΝ ISO 20345).  
 

  Για βελτιστοποίηση της εργονοµίας µπορεί να συσταθεί η χρήση βαµβακερών 
εσώρουχων όταν φοράτε ρούχα από ορισµένα υφάσµατα.  Συµβουλευτείτε τον 
προµηθευτή. Τα υλικά των ενδυµάτων που είναι ανθεκτικά και στους υδρατµούς 
και στον αέρα µεγιστοποιούν την άνεση κατά το φόρεµα.  Τα υλικά πρέπει να 
είναι πολύ ανθεκτικά για να διατηρούν την ακεραιότητα τους και την εµποδιστική 
τους ικανότητα κατά τη χρήση. Η αντίσταση του υφάσµατος στη διαπέραση 
πρέπει να επαληθεύεται ανεξάρτητα από τον « τύπο» προστασίας που 
συνιστάται, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο επιδόσεων του υλικού 
που επαρκεί για τον αντίστοιχο φορέα και το είδος της έκθεσης.  
 

Προστατευτικά µέτρα   :  Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη 
συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. 
Εξετάστε ολόκληρη την χηµική προστατευτική ενδυµασία πριν τη χρήση. Σε 
περίπτωση χηµικών ή φυσικών βλαβών ή αν είναι µολυσµένη, πρέπει η 
ενδυµασία και τα γάντια να αντικατασταθούν. Μόνο προστατευµένοι χειριστές 
µπορούν να βρίσκονται στον χώρο κατά την διάρκεια της εφαρµογής.  
 

Μέτρα υγιεινής   :  Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προστασίας πρέπει 
να λαµβάνονται υπ' όψη. Τακτικός καθαρισµός των εργαλείων, του χώρου 
εργασίας και της ενδυµασίας. Η ενδυµασία εργασίας φυλάσσεται ξεχωριστά. 
∆εν επιτρέπεται η µεταφορά της µολυσµένης ενδυµασίας εργασίας εκτός του 
χώρου εργασίας. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµµατα και αµέσως µετά τον 
χειρισµό του προΐόντος. Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην 
καπνίζετε. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε το 
ρουχισµό/προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό (ΠΠΕ) αµέσως αν το υλικό 
εισχωρήσει σε αυτά.  Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει όλοι οι 
µολυσµένοι προστατευτικοί εξοπλισµοί, πριν χρησιµοποιηθούνε πάλι, να 



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 – Παράρτηµα II 

 
FONTELIS®  
Έκδοση 2.0   
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 15.03.2017   Αριθµός εγγράφου 130000012055 
 
 

8/15 
 
 
 
 

αποµακρυνθούνε και να καθαριστούνε. Το νερό καθαρίσµατος πρέπει να 
διατεθεί σύµφωνα µε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς.  
 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

: Παραγωγή και επεξεργασία: Μάσκα µισού προσώπου µε φίλτρο ατµών Α1 (ΕΝ 
141)  
 

  Οι Υπεύθυνοι µείξης και οι Φορτωτές πρέπει να φορούν: Μάσκα µισού 
προσώπου µε φίλτρο ατµών Α1 (ΕΝ 141)  
 

  Εφαρµογή µε ψεκασµό - σε εξωτερικό χώρο Τρακτέρ / ψεκαστήρας χωρίς 
κάλυµµα: Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής.  
 

  Τρακτέρ/ψεκαστήρας χωρίς κάλυµµα: Ηµιµάσκα µε φίλτρο σωµατιδίων FFP1 
(EN149)  
 

  Ψεκαστήρας µεταφερόµενος στη πλάτη: Μισή µάσκα µε φίλτρο σωµατιδίων P1 
(EN 143).  
 

  Μηχανική συσκευή αυτόµατου ψεκασµού σε κλειστή σήραγγα: Συνήθως δεν 
απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής.  
 

 
ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
   
Μορφή  : υγρό 
   
Χρώµα : υπόλευκο 
   
Οσµή  : ελαφρό, όπως εστέρας 
   
Όριο οσµής  : δεν έχει προσδιορισθεί 
   
pH :  6,66 σε 10 g/l  
   
Σηµείο ανάφλεξης :  > 105 °C  
   
Aναφλεξιµότητα (στερεό, 
αέριο)  

: ∆εν συντηρεί την καύση. 

   
Θερµική διάσπαση : Μη διαθέσιµο για αυτό το µείγµα 
   
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης : περίπου385 °C   
   
Οξειδωτικές ιδιότητες : Το προϊόν δεν είναι οξειδωτικός παράγοντας.  
   
Εκρηκτικές ιδιότητες : Μη εκρηκτικό 
   
Κατώτερο όριο έκρηξης/ 
κατώτερο όριο ανάφλεξης 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Ανώτερο όριο έκρηξης/ 
ανώτερο όριο ανάφλεξης 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

   
Πίεση ατµών : Μη διαθέσιµο για αυτό το µείγµα 
   
Σχετική πυκνότητα :  0,9789  
   
Υδατοδιαλυτότητα : µπορεί να γίνει αιώρηµα 
   
Συντελεστής κατανοµής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Mη εφαρµόσιµο 

   
Ιξώδες, δυναµικό :  770,7 mPa.s , 30 rpm 
   
Σχετική πυκνότης ατµών : Μη διαθέσιµο για αυτό το µείγµα 
   
Ταχύτητα εξάτµισης : Μη διαθέσιµο για αυτό το µείγµα   

 
9.2. Άλλες πληροφορίες 
 
   
Φυσικοχηµικές/άλλες 
πληροφορίες 

: ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία των οποίων πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη µνεία. 

 
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

 
10.1.  Αντιδραστικότητα :  Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. 
 
10.2.  Χηµική σταθερότητα :  Το προϊόν είναι χηµικά σταθερό κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες 

αποθήκευσης, χρήσης και θερµοκρασίας. 
   
10.3. Πιθανότητα 
επικίνδυνων αντιδράσεων 

:
  
∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής 
χρήσεως. ∆εν θα συµβεί πολυµερισµός. Καµία αποσύνθεση κατά την κανονική 
αποθήκευση και χρήση.  

   
10.4. Συνθήκες προς 
αποφυγήν 

: Έκθεση στο ηλιακό φως. Αποσυντίθεται κατά την θέρµανση. Προστατεύεται 
από ψύξη.  

 
10.5. Μη συµβατά υλικά :   Ισχυρά οξειδωτικά µέσα  

 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης 

: Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
οξείδια του θείου 
Φθοριοµένα συστατικά. 

 

 
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

  
11.1.  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
  
Οξεία τοξικότητα από του στόµατος   
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 LD50 / Αρουραίος : > 5 000 mg/kg 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 425  
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής   
  
 LC50 / 4 h  Αρουραίος : > 3,5 mg/l 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 403  
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Οξεία τοξικότητα διά του δέρµατος 
  
 LD50 / Αρουραίος  : > 5 000 mg/kg 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 402  
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Ερεθισµός του δέρµατος 
  
 Κουνέλι 
 Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 404 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Ερεθισµός των οφθαλµών 
  
 Κουνέλι 
 Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 405 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Ευαισθητοποίηση 
  
 Υδρόχοιρος Πείραµα Μεγιστοποίησης  
 Αποτέλεσµα: ∆εν προκαλεί σε πειράµατα µε ζώα καµία ευαισθητοποίηση σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 406  
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  

 
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης 

 
• Penthiopyrad 

 Από στόµατος πολλά είδη  
 Τα ακόλουθα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν σε επίπεδα έκθεσης τα οποία υπερβαίνουν σηµαντικά τα 

αναµενόµενα που αναγράφονται στην ετικέτα ως  όροι χρήσης., Μειωµένη αύξηση του σωµατικού βάρους, 
Επιπτώσεις στο ήπαρ, επιπτώσεις στον θυρεοειδή, Επιπτώσεις στη σπλήνα, Επιπτώσεις στη χολή, 
Μεγένθυση του ήπατος, Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστηµα, αλλοιωµένη χηµεία του αίµατος, Αλλαγές 
στο βάρος των οργάνων, Αυξηµένο βάρος του ήπατος 

 
Αξιολόγηση της µεταλλαξιογένεσης 
 

• Penthiopyrad 
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  Πειράµατα σε ζώα δεν έδειξαν καµία µεταλλαξιογόνο δράση. ∆εν έχει προκαλέσει γενετικές βλάβες σε 
καλλιεργηµένα κύτταρα βακτηριδίων. Γενετικές βλάβες σε καλλιεργηµένα κύτταρα θηλαστικών 
παρατηρήθηκαν σε µια εργαστηριακή δοκιµή, αλλά δεν παρατηρήθηκαν σε άλλες.  

 
Αξιολόγηση της καρκινογένεσης 
 

• Penthiopyrad 
 ∆εν ταξινοµείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Τα ακόλουθα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν σε επίπεδα 

έκθεσης τα οποία υπερβαίνουν σηµαντικά τα αναµενόµενα που αναγράφονται στην ετικέτα ως  όροι χρήσης. 
Παρατηρήθηκε ελαφρά αυξηµένη συχνότητα όγκων σε µελέτες µε πειραµατόζωα. Συκώτι Θυροειδής  

 
Αξιολόγηση της τοξικότητας αναπαραγωγής 

 
• Penthiopyrad 

 Καµία τοξικότητα αναπαραγωγής  
 
Αξιολόγηση της τερατογένεσης 
 

• Penthiopyrad 
 Καµία τοξικότητα αναπαραγωγής Τα ακόλουθα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν σε επίπεδα έκθεσης τα οποία 

υπερβαίνουν σηµαντικά τα αναµενόµενα που αναγράφονται στην ετικέτα ως  όροι χρήσης. Μελέτες σε ζώα 
έδειξαν επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εµβρύου σε επίπεδα ίδια ή υψηλότερα από αυτά που προκαλούν 
µητρική τοξικότητα.  

 
STOT-εφάπαξ έκθεση 
  
 Η ουσία ή το µείγµα δεν ταξινοµείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, µοναδική έκθεση.  

 
STOT-επανειληµµένη έκθεση 
  
 Η ουσία ή το µείγµα δεν ταξινοµείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανειληµµένη έκθεση.  

  
Tοξικότητα αναρρόφησης 
  
 Το µείγµα δεν έχει ιδιότητες που συνδέονται µε δυνητικό κίνδυνο αναρρόφησης.  

 
ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1.  Τοξικότητα 
 
Τοξικότητα στα ψάρια   
 
 στατικό τεστ / EC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα):  2,2 mg/l   
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 203 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  
 
Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά   
 
 ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια):  > 2,1 mg/l 
 Μέθοδος: OECD TG 201 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  
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Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
 
 στατικό τεστ / EC50 / 48 h / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας):  0,29 mg/l   
 Μέθοδος: OECD TG 202 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν)  
 
Τοξικό για άλλους οργανισµούς  
 
 LD50 / 2 d / Apis mellifera (µέλισσες):  0,517 mg/kg   
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 213 
 Από στόµατος (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  
 
 LD50 / 2 d / Apis mellifera (µέλισσες):  0,482 mg/kg   
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 214 
 Επαφή (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  
 
Χρόνια τοξικότητα σε ψάρια 
 

• Penthiopyrad 
 Πρόωρο στάδιο ανάπτυξης / NOEC / 33 d / Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος):  51 ΅g/l   
 Μέθοδος: OECD TG 210 
 Πηγή πληροφοριών: ∆εδοµένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή.  
 
Χρόνια τοξικότητα σε υδατικά ασπόνδυλα 
 
 Κύκλος Ζωής µε Ηµιστατική Μέθοδο / NOEC / 21 d / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας):  0,075 mg/l   
 Μέθοδος: OECD TG 211 
 (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση  
 
12.2.  Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης 
 
Βιοαποδοµησιµότητα   
 
 Η βιολογική αποικοδόµηση είναι δύσκολη. Η εκτίµηση βασίζεται στα δεδοµένα του δραστικού συστατικού 

 
12.3.  ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Βιοσυσσώρευση   
 
 Καµία βιοσυσσώρευση. Η εκτίµηση βασίζεται στα δεδοµένα του δραστικού συστατικού  
 
12.4.  Κινητικότητα στο έδαφος 
 
Κινητικότητα στο έδαφος 
 
 Κάτω από πραγµατικές συνθήκες χρήσης, το προϊόν έχει χαµηλή δυνατότητα κινητικότητας στο έδαφος.  
 
12.5.  Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
  
Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ 
 Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ). / 
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Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική 
(vPvB). 

 
12.6.  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 
Άλλες οικολογικές υποδείξεις 
  
 ∆εν υπάρχουν άλλες οικολογικές επιπτώσεις που να χρειάζονται ειδική µνεία. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του 

προϊόντος για πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται µε περιβαλλοντικές προφυλάξεις.  
 
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 

13.1.  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 
Προϊόν :  Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες. Πρέπει να αποτεφρωθεί σε 

εγκατάσταση καύσης, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες άδειες των υπεύθυνων 
αρχών. Μη ρυπαίνετε στεκούµενα ή τρέχοντα νερά µε το χηµικό υλικό ή το 
υλικό συσκευασίας.  

 
Μη καθαρισµένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Μη χρησιµοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.  

 
ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 

 
ADR 
14.1.  Αριθµός ΟΗΕ: 3082 
14.2.  Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. 

(Penthiopyrad) 
14.3.  Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά: 9 
14.4.  Οµάδα συσκευασίας: III 
14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Κώδικας περιορισµού για τα τούνελ: (E) 
 

IATA_C 
14.1.  Αριθµός ΟΗΕ: 3082 
14.2.  Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

(Penthiopyrad) 
14.3.  Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά: 9 
14.4.  Οµάδα συσκευασίας: III 
14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα 12. 
 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Εσωτερικές συστάσεις και οδηγίες της DuPont για τη µεταφορά: ICAO / IATA µόνο εµπορικό αεροπλάνο 
 

IMDG 
14.1.  Αριθµός ΟΗΕ: 3082 
14.2.  Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Penthiopyrad) 
14.3.  Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά: 9 
14.4.  Οµάδα συσκευασίας: III 
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14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Θαλάσσιος ρύπος 
 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

 
14.7.  Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και του κώδικα IBC 

 
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα 

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα 
 
Άλλες οδηγίες : Αυτό το προϊόν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 

1272/2008.Προσέχετε το περιορισµό απασχόλησης σύµφωνα µε το Νόµο περί 
εργασιακής προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ).Προσέχετε το περιορισµό 
απασχόλησης σύµφωνα µε την Οδηγία περί προστασίας των εγκύων (ΕΚ 
92/85/ΕΟΚ).Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της 
υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών 
ουσιών εργασίας.Προσέχετε την Οδηγία 96/82/ΕΚ σχετικά µε τον έλεγχο των 
κινδύνων σε βαριά ατυχήµατα µε επικίνδυνες ουσίες.Προσέχετε την Οδηγία 
2000/39/ΕΚ για τον προσδιορισµό ενός πρώτου καταλόγου οριακών τιµών 
προσανατολισµού στο χώρο εργασίας.Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται πλήρως 
µε τον κανονισµό REACH 1907/2006/EΚ. 

 
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας  
 
∆εν απαιτείται Αξιολόγηση Χηµικής Ασφάλειας για αυτό/αυτά τα προϊόντα. 
Το µίγµa eίνaι κataχωρηµένο ως fυtοpροstateυtικό pροϊόν sύµfωνa µe tον κaνονιsµό (ΕΚ) aριθ. 1107/2009. 
Να αναφέρεστε στην επισήµανση για πληροφορίες σχετικά µε την εκτίµηση της έκθεσης. 

 
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 3. 
  
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
  
Άλλες πληροφορίες επαγγελµατική χρήση 
 
Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα 
 
ADR Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων 
ATE Εκτίµηση οξείας τοξικότητας 
CAS-Αριθ. αριθµός Υπηρεσίας Χηµικών Αποσταγµάτων 
CLP Ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία 
EbC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται µείωση της βιοµάζας κατά 50% 
EC50 Μέση αποτελεσµατική συγκέντρωση 
EN Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EPA Οργανισµός Προστασίας Περιβάλλοντος 
ErC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή του ρυθµού ανάπτυξης κατά 50% 
EyC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή της απόδοσης κατά 50% 

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα προσοχής. 
 

Mη εφαρµόσιµο 
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IATA_C ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών (Εµπορεύµατα) 
κώδικα IBC ∆ιεθνής κώδικας χηµικών χύδην 
ICAO ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 
ISO ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 
IMDG ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εµπορευµάτων 
LC50 Μέση θανάσιµη συγκέντρωση 
LD50 Μέση θανάσιµη δόση 
LOEC Επίπεδο συγκέντρωσης στην οποία παρατηρούνται οι µικρότερες επιπτώσεις 
LOEL Η µικρότερη δόση µε παρατηρούµενο αποτέλεσµα 
MARPOL ∆ιεθνής Σύµβαση για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία 
n.o.s. Μη προδιαγραφόµενα άλλως 
NOAEC Συγκέντρωση Μέχρι την Οποία δεν Παρατηρούνται Επιβλαβείς Επιπτώσεις 
NOAEL δόση όπου δεν παρατηρούνται επιβλαβείς δράσεις 
NOEC Συγκέντρωση µη παρατηρούµενης επίδρασης 
NOEL Επίπεδο µη παρατηρούµενης επίδρασης 
OECD Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OPPTS Γραφείο πρόληψης από γεωργικά φάρµακα και τοξικές ουσίες 
PBT Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιµες και Τοξικές 
STEL Οριακή τιµή µικρού χρόνου 
TWA Μέση Χρονικά Σταθµισµένη Τιµή (TWA): 
vPvB πολύ Ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιµες 
 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Πριν τη χρήση πρόσεχε τις πληροφορίες ασφάλειας της DuPont., Προσέχετε τις οδηγίες χειρισµού στην ετικέττα.  
® Sima katatethen tis E.I. du Pont de Nemours and Company  
 
Σηµαντικές τροποποιήσεις σχετικά µε την προηγούµενη έκδοση υπογραµµίζονται µε διπλή γραµµή. 

 
 
Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εµπειριών πο είχαµε τον χρσνο 
της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισµό του προΐόντος που καταγράφεται σ' 
αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, µεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται 
µόνο στο ορισµένο(α) προϊόν(τα) που ονοµάζεται (ονοµάζονται) και δεν µεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηµατίζεται 
(σχηµατίζονται) µε ανάµειξη ή επεξεργασία µε άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί µεταβολή ή οποιαδήποτε 
επεξεργασία,  εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείµενο. 
 

 
 


