∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
DOW AGROSCIENCES S.A.S.
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 453/2010
Ονοµασία προΐόντος: GF-837
837 Methoxyfenozide 240g/l ai SC
Insecticide (76323)

Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:
22.04.2015
Έκδοση: 2.5
Ηµεροµηνία εκτύπωσης:
εκτύπωσης 22.04.2015

DOW AGROSCIENCES S.A.S. σας ενθαρρύνει και σας συµβουλεύει να µελετήσετεκαι να
κατανοήσετε το πλήρες ∆∆Α
∆∆Α(Υ),
Υ), καθώς το παρόν έντυπο περιέχει σηµαντικές πληροφορίες.
πληροφορίες Σας
συµβουλεύουµε να πάρετε τις προφυλάξεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, εκτός κι αν οι
συνθήκες χρήσης απαιτούν άλλες κατάλληλες µεθόδους ή ενέργειες.

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία προΐόντος: GF-837
837 Methoxyfenozide 240g/l ai SC Insecticide (76323)
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες
χρήσεις
Προσδιοριζόµενες χρήσεις: Φυτοπροστατευτικό Προιόν
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
DOW AGROSCIENCES S.A.S.
371, RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN
06560 VALBONNE
FRANCE
Αριθµός τηλεφώνου πληροφόρησης
πελατών :

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

1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
24ωρη επικοινωνία έκτακτης ανάγκης:
ανάγκης 0033 388 736 000
Επικοινωνήστε στον αριθµό εκτάκτου ανάγκης 166 (ΕΚΑΒ): 30/22920 62297

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΌΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΙΝ
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:
Μη επικίνδυνη ουσία ή µείγµα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ:
Επικίνδυνο για το περιβάλλον - R51/53
Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.
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2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση σύµφωνη µε το κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [ΤΕΣ/ΠΕΣ]:
Μη επικίνδυνη ουσία ή µείγµα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Συµπληρωµατικές ∆ηλώσεις Κινδύνου
EUH401
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P102
Μακριά από παιδιά.
P270
Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
P405
Φυλάσσεται κλειδωµένο.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 1,2-βενζισοθιαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ
3.2 Μείγµατα
Το προϊόν είναι µίγµα.
Αριθµός CAS
/
EK-Αριθ. /
Αριθµός
καταλόγου
Αριθµός CAS
161050-58-4
EK-Αριθ.
605-245-2
Αριθµός
καταλόγου
–

Αριθµός
καταχώρισης
REACH

Συγκέντρωση

_

22,7%

Αριθµός CAS 01-2119456809-23
57-55-6
EK-Αριθ.
200-338-0
Αριθµός
καταλόγου
–

< 10,0 %

Συστατικό

Ταξινόµηση:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1272/2008

Methoxyfenozide

Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

προπανοδιόλη

δεν έχουν ταξινοµηθεί
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Αριθµός CAS
8061-51-6
EK-Αριθ.
Polymer
Αριθµός
καταλόγου
–

_

< 5,0 %
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Λιγνοσουλφονικό
νάτριο

δεν έχουν ταξινοµηθεί

Εφόσον υπάρχουν στο προϊόν, τυχόν µη ταξινοµηµένα συστατικά, τα οποία γνωστοποιούνται
ανωτέρω και για τα οποία δεν αναφέρεται καµία ειδική τιµή ορίων επαγγελµατικής έκθεσης (OEL) για
τη χώρα στην ενότητα 8, γνωστοποιούνται ως οικειοθελώς γνωστοποιηµένα συστατικά.
Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

Αριθµός CAS / EK-Αριθ. /
Αριθµός καταλόγου

Συγκέντρωση

Συστατικό

Ταξινόµηση:
67/548/EOK

Αριθµός CAS
22,7%
Methoxyfenozide
N - R50/53
161050-58-4
EK-Αριθ.
605-245-2
Αριθµός καταλόγου
–
Αριθµός CAS
< 10,0 %
προπανοδιόλη
δεν έχουν ταξινοµηθεί
57-55-6
EK-Αριθ.
200-338-0
Αριθµός καταλόγου
–
Αριθµός CAS
< 5,0 %
Λιγνοσουλφονικό
δεν έχουν ταξινοµηθεί
νάτριο
8061-51-6
EK-Αριθ.
Polymer
Αριθµός καταλόγου
–
Εφόσον υπάρχουν στο προϊόν, τυχόν µη ταξινοµηµένα συστατικά, τα οποία γνωστοποιούνται
ανωτέρω και για τα οποία δεν αναφέρεται καµία ειδική τιµή ορίων επαγγελµατικής έκθεσης (OEL) για
τη χώρα στην ενότητα 8, γνωστοποιούνται ως οικειοθελώς γνωστοποιηµένα συστατικά.
Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις: Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να
αυτοπροστατεύονται και να χρησιµοποιούν τον συνιστώµενο προστατευτικό ρουχισµό (γάντια
ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες, προστασίες από σταγόνες) Αν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης,
ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά µέσα ατοµικής προστασίας.
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Εισπνοή: Μετακινήστε τον άνθρωπο σε χώρο µε καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει,
καλέστε το τµήµα άµεσης βοήθειας ή ένα ασθενοφόρο, έπειτα εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Αν αυτή
παρασχεθεί µε στοµατική επαφή, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα προστασίας διασώστη (φορητή
µάσκα, κλπ). Καλέστε ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για συµβουλές
αντιµετώπισης.
Επαφή µε το δέρµα: Βγάλτε τα ρούχα που µολύνθηκαν. Πλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό
για 15-20 λεπτά. Καλέστε ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για συµβουλές
αντιµετώπισης.
Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε επαρκώς µε νερό τα µάτια για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς
επαφής µετά από τα πρώτα 1-2 λεπτά και συνεχείστε να ξεπλένετε για µερικά επιπλέον λεπτά. Εάν
εµφανιστούν επιδράσεις, συµβουλευτείτε γιατρό, κατά προτίµηση οφθαλµίατρο.
Κατάποση: ∆εν είναι αναγκαία η άµεση ιατρική αγωγή.
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες: Εκτός από τις
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην «Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών» (παραπάνω)
και στην «Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας»
(παρακάτω), τυχόν πρόσθετα σηµαντικά συµπτώµατα και επιδράσεις περιγράφονται στην Ενότητα 11:
Τοξικολογικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Υποδείξεις για τον γιατρό: Κανένα ειδικό αντίδοτο. Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται
στην κρίση του γιατρού, ανάλογα µε τις αντιδράσεις του ασθενούς. Όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου
δηλητηριάσεων ή γιατρό ή όταν µεταβαίνετε προς θεραπεία, θα πρέπει να έχετε διαθέσιµο το Φύλλο
∆εδοµένων Ασφάλειας, και αν είναι δυνατό, το δοχείο µε το προϊόν ή την ετικέτα του.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Kατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: Το υλικό αυτό δεν καίγεται. Εάν εκτεθεί σε φωτιά από άλλη πηγή,
χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης γι'αυτή τη φωτιά.
Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: δεν υπάρχουν στοιχεία
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µερικά συστατικά αυτού του προϊόντος
µπορεί να αποσυντεθούν. Ο καπνός µπορεί να περιέχει απροσδιόριστες τοξικές και/ή ενώσεις που
προξενούν ερεθισµό. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης µπορεί να περιλαµβάνουν, χωρίς να
αναφέρονται όλα, τα εξής : Οξείδια του αζώτου. Μονοξείδιο του άνθρακα. ∆ιοξείδιο του άνθρακα.
Ασυνήθιστοι κίνδυνοι από Πυρκαγιά και Έκρηξη: Εάν εκτεθεί σε φωτιά από άλλη πηγή και το νερό
εξατµιστεί, η έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέσει τοξικούς καπνούς.
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
∆ιαδικασίες καταπολέµησης πυρκαγιάς: Αποµακρύνετε τους ανθρώπους, Αποµονώστε την
περιοχή της φωτιάς και απαγορεύστε τη µη απαραίτητη είσοδο. Το υλικό αυτό δεν καίγεται.
Καταπολεµήστε τη φωτιά για άλλο υλικό που καίγεται. Εάν είναι δυνατό περιορίστε τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά. Εάν δεν συλεχθεί το νερό που χρησιµοποιήθηκε για το
σβήσιµο της φωτιάς θα προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Μελετήστε ξανά τις ενότητες ""Μέτρα
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Έναντι Τυχαίας Έκλυσης"" και ""Στοιχεία Οικολογίας"" των παρόντων Φύλλων ∆εδοµένων Ασφάλειας
Υλικών (MSDS).
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες: Φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική
συσκευή θετικής πίεσης και προστατευτικό πυρίµαχο ρουχισµό (που περιλαµβάνει πυροσβεστικό
κράνος, φόρµα, παντελόνι, µπότες και γάντια νεοπρενίου). Αν ο προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι
διαθέσιµος ή δε χρησιµοποιείται, καταπολεµείστε τη φωτιά από µια προστατευµένη θέση ή από
απόσταση ασφαλείας.

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:
Χρησιµοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην Ενότητα 8, Ελεγχόµενη έκθεση/ Προσωπική προστασία.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποτρέψτε την εισαγωγή στο έδαφος, σε χαντάκια, υπονόµους,
διόδους νερού ή/και στο υπόγειο νερό. ∆είτε τις Οικολογικές Πληροφορίες, Ενότηατ 12.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Περιορίστε το χυµένο υλικό αν είναι δυνατό.
Μικρές ποσότητες χυµένου υλικού: Απορρόφηση µε υλικά όπως: Άργιλος. Βρωµιά. Αµµος.
Σκουπίστε. Συλλέξτε σε κατάλληλα και σωστά ετικεταρισµένα δοχεία. Μεγάλες ποσότητες χυµένου
υλικού: Επικοινωνήστε µε την Dow AgroSciences για βοήθεια όσον αφορά τον καθαρισµό. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 13, Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση.
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Οι αναφορές σε άλλα τµήµατα, εφόσον ισχύει, έχουν προβλεφθεί
στις προηγούµενες υποενότητες.

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό: Μακριά από παιδιά. Μη καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή
µε τα µάτια, το δέρµα και ταρούχα Αποφύγετε την εισπνοή ατµών ή νέφους. Πλύνετε επιµελώς µετά
τη χρήση. Χρησιµοποιείται σε κατάλληλο εξαερισµό. Βλ. Ενότητα 8, 'Ελεγχοι 'Εκθεσης/Προσωπική
Προστασία.
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων:
Αποθηκεύεται σε στεγνό µέρος. ∆ιατηρείται στην αρχική συσκευασία. Κλείνετε ερµητικά το δοχείο
όταν δεν χρησιµοποιείται. Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε τρόφιµα, ζωοτροφές, φάρµακα ή
προµήθειες πόσιµου νερού.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Οι οριακές τιµές εκθέσεως δίνονται παρακάτω, αν ισχύουν
Συστατικό

Methoxyfenozide

Οδηγία

Dow IHG

Τύπος καταχώρησης

TWA Respirable
fraction

Τιµή / Σηµείωση

3 mg/m3
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US WEEL

TWA Εισπνεύσιµο
κλάσµα
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10 mg/m3
10 mg/m3

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ.
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Τεχνικοί έλεγχοι: Χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µηχανικά µέσα ελέγχου για να
διατηρείτε τα ατµοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες.
Αν δεν υπάρχουν ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά µε το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες
εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισµός. Ο τοπικός εξαερισµός ίσως είναι απαραίτητος για
ορισµένες εργασίες.
Μέτρα ατοµικής προστασίας
Προστασία των µατιών / του προσώπου: Χρησιµοποιήστε γυαλιά ασφαλείας µε πλευρικές
ασπίδες. Τα γυαλιά ασφαλείας µε πλευρικές ασπίδες θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το
EN 166 ή µε ισοδύναµο πρότυπο.
Προστασία του δέρµατος
Προστασία των χεριών: Χρησιµοποιείτε γάντια, αδιάβροχα σε αυτό το υλικό, όταν
παρατεταµένη ή συχνά επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να λάβει χώρα.
Χρησιµοποιήστε γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες ταξινοµηµένα βάσει του
προτύπου ΕΝ374. Προστατευτικά γάντια έναντι των χηµικών ουσιών και των
µικροοργανισµών. Παραδείγµατα προτιµητέων υλικών για γάντια είναι: Νεοπρένιο.
Καουτσούκ νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ή «NBR»). PVC. Όταν λαµβάνει χώρα
παρατεταµένη ή συχνά επανειληµµένη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού µε
κατηγορία προστασίας 4 ή υψηλότερη (χρόνος έκθεσης µεγαλύτερος από 120 λεπτά,
σύµφωνα µε το ΕΝ 374). Όταν αναµένεται µόνο µια σύντοµη επαφή, συστήνεται η
χρήση γαντιού µε κατηγορία προστασίας 1 ή υψηλότερη (χρόνος έκθεσης
µεγαλύτερος από 10 λεπτά, σύµφωνα µε το ΕΝ 374). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ειδικό γάντι
για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει
να επιλέγεται λαµβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε
το χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ενδεχόµενο
χειρισµό άλλων χηµικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις (προστασία έναντι
κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερµική προστασία), ενδεχόµενες αντιδράσεις του
οργανισµού στα υλικά του γαντιού, καθώς επίσης και στις οδηγίες/προδιαγραφές που
παρέχει ο προµηθευτής του γαντιού.
Αλλη προστασία: Φορέστε καθαρή, µακρυµάνικη, ολόσωµη ενδυµασία.
Προστασία των αναπνευστικών οδών: Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν
υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης του ορίου έκθεσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν
δεν υπάρχουν σε ισχύ απαιτήσεις ή οδηγίες για το όριο έκθεσης, φοράτε αναπνευστική
προστασία σε περίπτωση που παρατηρούνται ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ερεθισµός του
αναπνευστικού ή δυσφορία ή όταν υποδεικνύεται από την τοπική διαδικασία αξιολόγησης
κινδύνων. Για τις περισσότερες συνθήκες, δεν απαιτείται προστασία της αναπνοής. Ωστόσο,
αν αντιµετωπίσετε δυσφορία, χρησιµοποιήστε εγκεκριµένη αναπνευστική συσκευή
καθαρισµού του αέρα.
Χρησιµοποιείτε τον ακόλουθο αναπνευστήρα καθαρισµού αέρα µε έγκριση CE: Κυλινδρική
θήκη οργανικών ατµών µε προφίλτρο σωµατιδίων, τύπου ΑΡ2
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
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Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7: «Χειρισµός και αποθήκευση» και ΕΝΟΤΗΤΑ 13: «Εξάλειψη ουσίας/
παρασκευάσµατος» σχετικά µε τα µέτρα για την αποφυγή ακραίας περιβαλλοντικής έκθεσης κατά τη
χρήση και την απόρριψη των αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη
Φυσική κατάσταση
Υγρό
Χρώµα
σοκολατί
Οσµή:
ήπια
Τιµή κατωφλίου οσµής
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
pH
7
Σηµείο τήξης/περιοχή τήξης
Μη εφαρµόσιµο
Σηµείο πήξης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Σηµείο βρασµού (760 mmHg)
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Σηµείο ανάφλεξης
κλειστό κύπελλο > 100 °C Μέθοδος κλειστού δοχείου PenskyMartens κατά ASTM D 93
Ταχύτητα εξάτµισης (οξικός
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
βουτυλεστέρας = 1)
Aναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) µη εφαρµόσιµο στα υγρά
Κατώτερο όριο έκρηξης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Ανώτερο όριο έκρηξης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Πίεση ατµού
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Σχετική πυκνότητα ατµών (αέρας ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
= 1)
Σχετική πυκνότητα ( νερό = 1)
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Υδατοδιαλυτότητα
Μη εφαρµόσιµο
Συντελεστής κατανοµής: nδεν υπάρχουν στοιχεία
οκτανόλη/νερό
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Θερµοκρασία αποσύνθεσης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Κινηµατικό ιξώδες
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα.
Εκρηκτικές ιδιότητες
Όχι
Οξειδωτικές ιδιότητες
Όχι
9.2 Άλλες πληροφορίες
Πυκνότητα υγρού
Μοριακό βάρος

1,06 g/cm3 σε 20 °C
δεν υπάρχουν στοιχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυσικά στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω είναι τυπικές τιµές και δεν πρέπει να
λαµβάνονται ως προσδιορισµός.
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ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
10.1 ∆ραστικότητα: ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.
10.2 Χηµική σταθερότητα: Σταθερό.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: ∆ε θα συµβεί
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Καµία γνωστή.
10.5 Μη συµβατά υλικά: Καµία γνωστή.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν διασπάται.

ΤΜΗΜΑ 11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοξικολογικές πληροφορίες για το προϊόν αυτό καιτα συστατικά του υπάρχουν στο τµήµα αυτό, αν
υπάρχουν τέτοια διαθέσιµα στοιχεία.
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα από του στόµατος
Η τοξικότητα θεωρείται πολύ χαµηλή σε εφάπαξ δια του στόµατος δόση. ∆εν προβλέπονται
κίνδυνοι από την κατάποση µικρών ποσοτήτων σύµφωνα µε τις κανονικές λειτουργίες
χειρισµού.
Ως προϊόν.
LD50, Αρουραίος, > 5 000 mg/kg Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι.
Οξεία τοξικότητα διά του δέρµατος
Μία µόνο παρατεταµένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών
ποσοτήτων της ουσίας από το δέρµα._
Ως προϊόν.
LD50, Αρουραίος, αρσενικό και θυληκό, > 2 000 mg/kg Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν
σηµειώθηκαν θάνατοι.
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής
Σε θερµοκρασία δωµατίου οι ατµοί είναι ελάχιστοι λόγω των φυσικών ιδιοτήτων. Μια µόνο
έκθεση σε οµίχλη θεωρείται απίθανο να προκαλέσει παρενέργειες. Με βάση τα διαθέσιµα
δεδοµένα, δεν παρατηρήθηκε ερεθισµός του αναπνευστικού.
Ως προϊόν.
LC50, Αρουραίος, 4 h, Αερόλυµα, > 0,9 mg/l Η τιµή LC50 είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη
εφικτή συγκέντρωση. Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι.
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Μια σύντοµη µόνο έκθεση είναι απίθανο να προκαλέσει σηµαντικό ερεθισµό στο δέρµα.
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Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ οφθαλµικός ερεθισµός
Ουσιαστικά µη ερεθιστικό για τα µάτια.
Ευαισθητοποίηση
Ως προϊόν.
∆εν προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρµα όταν έγιναν πειράµατα σε ινδικά χοιρίδια.
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:
∆εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα.
Ειδική Συστηµατική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους (Μοναδική έκθεση)
Η αξιολόγηση των διαθέσιµων δεδοµένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOTSE.
Ειδική Συστηµατική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους (Επανειληµµένη Έκθεση)
Για τα ενεργά συστατικά:
Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιριναιµία, εξασθενίζοντας έτσι την ικανότητα του αίµατος να
µεταφέρει οξυγόνο.
Στα ζώα, αναφέρθηκαν επιπλοκές στα παρακάτω όργανα:
Αίµα.
συκώτι,
Νεφρός.
Θυροειδής αδένας.
Για το δευτερεύον συστατικό
Σε σπάνιες περιπτώσεις, επαναλαµβανόµενη υπερβολική έκθεση σε προπυλενογλυκόλη µπορεί να
προκαλέσει επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα.
Καρκινογένεση
Το δραστικό συστατικό δεν προκάλεσε καρκίνο σε πειραµατόζωα.
Τερατογένεση
Για τα ενεργά συστατικά: ∆εν προκάλεσε γενετικές ανωµαλίες ή άλλες εµβρυακές συνέπειες σε ζώα
του εργαστηρίου.
Tοξικότητα για την αναπαραγωγή
Σε µελέτες µε πειραµατόζωα, το δραστικό συστατικό δεν επηρέασε αρνητικά την αναπαραγωγή.
Μεταλλαξιογένεση
Ως προϊόν. Οι in vitro µελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές. Τα αποτελέσµατα των
δοκιµασιών µεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.
Κίνδυνος από Αναρρόφηση
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, δεν προσδιορίστηκε κανένας κίνδυνος αναρρόφησης.

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οικοτοξικολογικές πληροφορίες για το προϊόν αυτόκαι τα συστατικά του υπάρχουν στο τµήµα αυτό, αν
υπάρχουν τέτοια διαθέσιµα στοιχεία.
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12.1 Τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα στα ψάρια
LC50, Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι)), τεστ ροής, 96 h, > 130 mg/l, Κατευθυντήρια
οδηγία δοκιµών ΟΟΣΑ 203 ή αντίστοιχη
Υλικό που δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα για τους υδρόβιους οργανισµούς (στους πιο
ευαίσθητους οργανισµούς τα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είναι µεγαλύτερα από 100mg/l).
Οξεία τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα
EC50, Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας), 48 h, > 100 mg/l, Κατευθυντήρια οδηγία
δοκιµών ΟΟΣΑ 202 ή αντίστοιχη
Οξεία τοξικότητα σε φύκη/ υδρόβια φυτά
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια), 96 h, Αναστολή ρυθµού ανάπτυξης,
> 100 mg/l, Κατευθυντήρια οδηγία δοκιµών ΟΟΣΑ 201 ή αντίστοιχη
Τοξικότητα σε χερσαία είδη, µη θηλαστικά
Η ουσία είναι σχεδόν µη τοξική στα πουλιά σε µια οξεία βάση (LD50 >2.000 mg/kg).

Ως προϊόν.
LD50 µε χορήγηση δια του στόµατος, Colinus virginianus (Ορτύκι), > 2 250 mg/kg
Τοξικότητα στους οργανισµούς που κατοικούν µέσα στο έδαφος
LC50, Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες), 14 d, > 1 250 mg/kg
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Methoxyfenozide
Βιοαποδοµησιµότητα: Ο ρυθµός βιοαποικοδόµησης µπορεί να αυξηθεί στο έδαφος και/ή
στο νερό µε εγκλιµατισµό.
Σταθερότητα στο νερό (ηµίσεια ζωή)
, 802 d, pH 7, Θερµοκρασία χρόνου ηµιζωής 25 °C
προπανοδιόλη
Βιοαποδοµησιµότητα: Η ουσία είναι εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. Eπιτυχώς περνάει τη
δοκιµασία OECD για εύκολη βιοαποικοδόµηση. Η βιοαποικοδόµηση µπορεί να λάβει αργά
χώρα σε αναερόβιες συνθήκες (σε απουσία οξυγόνου).
∆ιάστηµα 10 ηµερών: επιτυχία
Βιοαποικοδόµηση: 81 %
Χρόνος έκθεσης: 28 d
Μέθοδος: Κατευθυντήρια οδηγία δοκιµών ΟΟΣΑ 301F ή αντίστοιχη
∆ιάστηµα 10 ηµερών: δεν ισχύει
Βιοαποικοδόµηση: 96 %
Χρόνος έκθεσης: 64 d
Μέθοδος: Κατευθυντήρια οδηγία δοκιµών ΟΟΣΑ 306 ή αντίστοιχη
Λιγνοσουλφονικό νάτριο
Βιοαποδοµησιµότητα: ∆εν έχει βρεθεί καµιά σχετική πληροφορία.
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Αυτοαποικοδόµηση
∆ιάρκεια ηµιζωής στην ατµόσφαιρα: 0,098 d
Μέθοδος: Εκτιµώµενο.
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Methoxyfenozide
Βιοσυσσώρευση: Το δυναµικό βιοσυγκέντρωσης είναι µέτριο (BCF µεταξύ 100 και 3000 ή
log Pow µεταξύ 3 και 5).
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): 3,72 σε 25 °C Κατευθυντήρια οδηγία
δοκιµών ΟΟΣΑ 107 ή αντίστοιχη
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 11,0 Ψάρια. 28 d Μετρήθηκε
προπανοδιόλη
Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής
βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3).
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): -1,07 Μετρήθηκε
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 0,09
Εκτιµώµενο.
Λιγνοσουλφονικό νάτριο
Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής
βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3).
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): -3,45 Εκτιµώµενο.
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 3,2 Ψάρια.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Methoxyfenozide
Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι µέτρια (Koc µεταξύ 150 και 500).
προπανοδιόλη
∆εδοµένου ότι η σταθερά του Henry είναι πολύ µικρή, δεν αναµένεται ότι η εξάτµιση από
φυσικές συγκεντρώσεις νερού ή υγρό έδαφος θα αποτελέσει σηµαντική καταστροφική
διαδικασία.
Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι ιδιαίτερα υψηλή (Koc µεταξύ 0 και 50).
Συντελεστής κατανοµής(Koc): < 1 Εκτιµώµενο.
Λιγνοσουλφονικό νάτριο
Αναµένεται να είναι σχετικά αδρανές στο έδαφος (Koc > 5000).
Συντελεστής κατανοµής(Koc): > 99999 Εκτιµώµενο.
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Methoxyfenozide
Η ουσία αυτή δεν θεωρείται εµµένουσα, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική (PBT). Η ουσία αυτή δεν
θεωρείται ιδιαίτερα εµµένουσα και ιδιαίτερα βιοσυσσωρεύσιµη (vPvB).
προπανοδιόλη
Η ουσία αυτή δεν θεωρείται εµµένουσα, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική (PBT). Η ουσία αυτή δεν
θεωρείται ιδιαίτερα εµµένουσα και ιδιαίτερα βιοσυσσωρεύσιµη (vPvB).
Λιγνοσουλφονικό νάτριο
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Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την
τοξικότητα (PBT).
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Methoxyfenozide
Αυτή η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
προπανοδιόλη
Αυτή η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Λιγνοσουλφονικό νάτριο
Αυτή η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Αν τα απόβλητα και/ή οι περιέκτες δεν µπορούν να απορριφθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ετικέτα
του προϊόντος, το υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των τοπικών ή
περιφερειακών ρυθµιστικών αρχών. Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν µόνο για το υλικό όπως αυτό
παρέχεται. Η αναγνώριση βάσει χαρακτηριστικών ή καταλόγων ενδέχεται να µην είναι έγκυρη, αν το
υλικό έχει χρησιµοποιηθεί ή επιµολυνθεί µε άλλον τρόπο. Ο προσδιορισµός της τοξικότητας και των
φυσικών ιδιοτήτων του παραγόµενου υλικού εναπόκειται στην ευθύνη αυτών που δηµιουργούν τα
απόβλητα, προκειµένου να καθορίζονται οι κατάλληλες µέθοδοι αναγνώρισης και απόρριψης των
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Αν το υλικό, όπως αυτό παρέχεται,
µετατραπεί σε απόβλητο, τηρήστε απόλυτα την ισχύουσα τοπική, περιφερειακή και εθνική νοµοθεσία.
Η οριστική κατάταξη του συγκεκριµένου υλικού στην κατάλληλη οµάδα Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων (EWC) και, συνεπώς, ο ορθός κωδικός EWC για το υλικό θα εξαρτηθούν από τη χρήση
του υλικού. Επικοινωνήστε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ταξινόµηση για Ο∆ΙΚΗ και ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ µεταφορά (ADR/RID):
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
Μη εφαρµόσιµο
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΗΕ
14.3 Κλάση

Μη εφαρµόσιµο

14.4 Οµάδα συσκευασίας

Μη εφαρµόσιµο

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

∆εν θεωρείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον µεβάση τα
διαθέσιµα στοιχεία.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
χρήστη
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Χαρακτηρισµός για τη ΘΑΛΑΣΣΙΑ µεταφορά (IMO-IMDG):
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
Μη εφαρµόσιµο
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής
Not regulated for transport
ΟΗΕ
14.3 Κλάση

Μη εφαρµόσιµο

14.4 Οµάδα συσκευασίας

Μη εφαρµόσιµο

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

∆εν θεωρείται ως θαλάσσιος ρύπος µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
χρήστη
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα
µε το παράρτηµα I ή II της
σύµβασης MARPOL 73/78
και του κώδικα IBC ή IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Χαρακτηρισµός για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ µεταφορά (IATA/ICAO):
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
Μη εφαρµόσιµο
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής
Not regulated for transport
ΟΗΕ
14.3 Κλάση

Μη εφαρµόσιµο

14.4 Οµάδα συσκευασίας

Μη εφαρµόσιµο

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Μη εφαρµόσιµο

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
χρήστη

Η πληροφόρηση αυτή δεν έχει σκοπό να µεταφέρει όλες τις ειδικές κανονιστικές ή λειτουργικές
απαιτήσεις / πληροφορίες σχετικά µε αυτό το προϊόν. Οι µεταφορικές ταξινοµήσεις µπορεί να
διαφέρουν ανάλογα µε τον όγκο εµπορευµατοκιβωτίων και µπορούν να επηρεαστούν από τις τοπικές
ή κρατικές παραλλαγές στους κανονισµούς. Πρόσθετες πληροφορίες συστήµατος µεταφοράς
µπορούν να δωθούν µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου πωλήσεων ή αντιπροσώπου
εξυπηρέτησης πελατών. Είναι ευθύνη της µεταφορικής εταιρείας να τηρηθούν όλοι οι ισχύοντες νόµοι,
κανονισµοί και κανόνες που αφορούν τη µεταφορά του υλικού.

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την
ουσία ή το µείγµα
Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων ("REACH")
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Το προϊόν αυτό περιέχει µόνο συστατικά που είτε έχουν προ-εγγραφεί, είτε έχουν καταχωρηθεί, είτε
εξαιρούνται από την καταχώριση ή θεωρούνται καταχωρισµένα σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1907/2006 (REACH)., Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές κατηγορίες σε σχέση µε το καθεστώς
ταξινόµησης ενός χηµικού προϊόντος στο πλαίσιο του κανονισµού REACH παρέχονται «καλή τη
πίστει» και θεωρούνταν ακριβείς κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Ωστόσο, δεν
παρέχεται καµία ρητή ή έµµεση εγγύηση . Εναπόκειται στην ευθύνη του αγοραστή/ χρήστη να
διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει ορθά το ρυθµιστικό καθεστώς του συγκεκριµένου προϊόντος.
Seveso II - Οδηγία 96/82/ΕΚ και οι ακόλουθες τροποποιήσεις της:
Αναφέρεται (-ονται) στον κανονισµό: Η Οδηγία 96/82/ΕΚ δεν έχει εφαρµογή
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στους όρους έγκρισης που
προβλέπονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πλήρες κείµενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.
H400
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Πλήρες κείµενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3
R50/53
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Η ταξινόµηση και η διαδικασία που χρησιµοποιείται για να γίνει η ταξινόµηση των µειγµάτων
ακολουθεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 1272/2008
Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο, σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ε.Ε.
Αναθεώρηση
Αναγνωριστικός αριθµός: 101193314 / A285 / Ηµεροµηνία έκδοσης.: 22.04.2015 / Έκδοση: 2.5
Κωδικός DAS: GF-837
Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις είναι επισηµασµένες µε έντονα γράµµατα και διπλή υπογράµµιση
στο αριστερό περιθώριο ολόκληρου του εγγράφου .
Υπόµνηµα
Dow IHG
TWA
US WEEL

Dow IHG
8-hr TWA
USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

Πηγές ενηµέρωσης και πηγές αναφοράς
Το παρόν ∆∆Α καταρτίζεται από Ρυθµιστικές Υπηρεσίες Προϊόντων και Οµάδες Κοινοποίησης
Κινδύνων µε βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από εσωτερικές πηγές αναφοράς εντός της
εταιρείας µας.
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DOW AGROSCIENCES S.A.S. συνιστά σε όλους τους πελάτες ή τους παραλήπτες αυτού του (M)SDS
να το µελετήσουν προσεκτικά και να συµβουλευτούν κάποιον ειδικό, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να
ενηµερωθούν και να κατανοήσουν τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε αυτό το (M)SDS, όπως και
τους ενδεχόµενους κινδύνους σχετικά µε το προϊόν. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται
καλοπίστως και θεωρούνται ακριβείς βάσει της προαναφερόµενης ισχύουσας ηµεροµηνίας. Ωστόσο,
δεν παρέχεται καµία άµεση ή έµµεση εγγύηση . Οι κανονιστικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
και δύναται να ποικίλουν ανά τοποθεσία. Είναι ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να διασφαλίσει ότι οι
δραστηριότητές του συµµορφώνονται µε όλους τους οµοσπονδιακούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή
τοπικούς νόµους. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν αφορούν το προϊόν κατά την
αποστολή του. Εφόσον οι συνθήκες χρήσης του προϊόντος δεν εµπίπτουν στον έλεγχο του
κατασκευαστή, είναι καθήκον του αγοραστή/χρήστη να καθορίσει τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς
χρήσης του προϊόντος. Λόγω του µεγάλου αριθµού των πηγών πληροφόρησης,όπως το (M)SDS που
παρέχει ο κατασκευαστής, δε φέρουµε και δε δυνάµεθα να φέρουµε ευθύνη για το (M)SDS που
αποκτήσατε από άλλη πηγή. Αν έχετε αποκτήσει (M)SDS από άλλη πηγή ή δεν είστε σίγουροι ότι το
(M)SDS είναι επίκαιρο, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας για µια πιο πρόσφατη έκδοση.
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