Δειηίν Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνύ
BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG
Έθδνζε: 4
Ζκεξνκελία έθδνζεο: 12 Μαξηίνπ 2014

ΣΜΗΜΑ 1:

ηοισεία οςζίαρ / παπαζκεςάζμαηορ και εηαιπείαρ / επισείπηζηρ

Ολνκαζία πξντφληνο:

BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG

Υξήζε:

κπθεηνθηφλν / βαθηεξηνθηφλν.

Καηαζθεπαζηήο:

Agri-Estrella
Retorno Alfonso Reyes Nº 331
Σζηνπάνπα,
Μεμηθφ 31109
Σει./θαμ : +1 804.379.4208/ +1 804.379.2393

ΣΜΗΜΑ 2: Πποζδιοπιζμόρ επικινδςνόηηηαρ
Ταξινόμηζη πποφόνηορ:
Εικονογπάμμαηα κινδύνος :

GHS05

GHS07

GHS09

Πποειδοποιηηική λέξη : ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΗΛΩΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ:
H318 Προκαλεί σοβαρή ουθαλμική βλάβη.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
ΓΖΛΧΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ :

P405 + P102 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Μαθξηά από παηδηά
P270 Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ.
P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα.
P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα / πξόζσπν.
SP1 MΗΝ ΡΤΠΑΙΝΕΣΕ ΣΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΟΤ.
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EUH 401 Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε
ηηο νδεγίεο ρξήζεο.

ΣΜΗΜΑ 3: ύνθεζη και πληποθοπίερ για ηα ζςζηαηικά
χλζεζε: πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ 25% θ.β. -εθθξαδφκελν σο ραιθφο (Cu)Κνηλή νλνκαζία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ πξντφληνο: πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ
Εμπειπικόρ ηύπορ: Cu(OH)2
Αξηζκφο CAS (Αξηζκφο Καηαρψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο Chemical Abstract): 20427-59-2
Τοξικολογική ηαξινόμηζη ςδποξειδίος ηος σαλκού:
T, Ρ23
Xi, Ρ41
Xn, Ρ22

ΣΜΗΜΑ 4: Μέηπα ππώηων βοηθειών
• Σε πεπίπηυζη καηάποζηρ: Γελ ππάξρεη θίλδπλνο, εθηφο γηα ηα κηθξά παηδηά, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ
θαηάπλημεο ράξε ζηελ θνθθψδε κνξθή ηνπ πξντφληνο
• Σε πεπίπηυζη επαθήρ με ηο δέπμα: Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη παπνχηζηα. Πιχλεηε ην
δέξκα κε ζαπνχλη θαη άθζνλν λεξφ κέρξηο φηνπ δελ θαίλεηαη πιένλ λα έρνπλ παξακείλεη
ρεκηθά (πεξίπνπ 15 ιεπηά). Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
• Σε πεπίπηυζη επαθήρ με ηα μάηια: Κξαηήζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηε κε άθζνλν λεξφ
κέρξηο φηνπ δελ θαίλεηαη πιένλ λα έρνπλ παξακείλεη ρεκηθά (πεξίπνπ 15 ιεπηά). Εεηήζηε
ηαηξηθή ζπκβνπιή.
• Σε πεπίπηυζη καηάποζηρ: Δάλ δελ εκθαληζηεί έληνλνο εκεηφο, αδεηάζηε ην ζηνκάρη κε γαζηξηθή
πιχζε κε λεξφ, γάια, δηάιπκα φμηλνπ αλζξαθηθνχ λαηξίνπ ή δηάιπκα ζηδεξνθπαληνχρνπ
θαιίνπ κε 0,1% (Gosselin, Κιηληθή Σνμηθνινγία Δκπνξηθψλ Πξντφλησλ, 5ε έθδνζε). Ζ
ρνξήγεζε γαζηξηθήο πιχζεο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ εηδηθεπκέλν κέινο ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ. Πηζαλψο θαηεζηξακκέλεο βιελλνγφλνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα
θαηά ηελ πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ.
• Σε πεπίπηυζη ειζπνοήρ: Μεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξφ αέξα. Αλ ην άηνκν δελ αλαπλέεη,
θάληε ηνπ ηερλεηή αλαπλνή, θαηά πξνηίκεζε ζηφκα κε ζηφκα. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή
ζπκβνπιή. Δάλ είλαη δπλαηφλ, πάξηε καδί ζαο ηε ζπζθεπαζία θαη/ή ηελ εηηθέηα θαη
ζπγθξαηείζηε ην φλνκα ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ηνπ.

ΣΗΛ. ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ: 210-7793777

ΣΜΗΜΑ 5: Μέηπα για ηην καηαπολέμηζη πςπκαγιάρ
- Φχμηε ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηε θσηηά.
- Οη ΠΤΡΟΒΔΣΔ πξέπεη λα θνξνχλ αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο (SCBA).
Απνξξνή ηνπ λεξνχ ππξφζβεζεο, εάλ δελ πεξηνξηζηεί, κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην
πεξηβάιινλ.
- Μέζα ππξφζβεζεο: Υξεζηκνπνηήζηε ςεθαζκφ λεξνχ (ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε κνξθή αθξνχ
ή μεξάο θφλεσο) γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. : Με ρξεζηκνπνηήζεηε άκεζε ξνή λεξνχ
ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο (απνξξνή).
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ΣΜΗΜΑ 6: Μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη ηςσαίαρ εκποήρ
• Διαπποέρ ζηο έδαθορ: Πεξηνξίζηε ακέζσο ην ρπκέλν πιηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνθπιάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία. Απνκνλψζηε ηε
κνιπζκέλε πεξηνρή. Απνθχγεηε ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ. Μαδέςηε ηε
ρπκέλε πνζφηεηα κε αλαξξφθεζε ζε εηδηθά δνρεία. εκαηνδνηήζηε θαη δηαηεξείζηε απηά ηα
δνρεία σο ππνιείκκαηα. Μεγάιεο θαη κε ειεγρφκελεο δηαξξνέο ζε πδάηηλα ξεχκαηα πξέπεη
λα θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξρέο.
• Διαπποέρ ζηο νεπό: Μπνξεί λα γίλεη θαηαθξήκληζε/ππεξδηήζεζε ηνπ ραιθνχ κε θαπζηηθά
πξντφληα ή άιια ρεκηθά πξντφληα. Σν πξνθχπηνλ κείγκα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθά
δνρεία ή ζε ρεκηθέο πεξηνρέο.

ΣΜΗΜΑ 7: Υειπιζμόρ και αποθήκεςζη
• Χειπιζμόρ:
Φνξάηε καθξπκάληθε κπινχδα, καθξχ παληειφλη, γάληηα αλζεθηηθά ζε ρεκηθά θαη
πξνζηαηεπηηθά καηηψλ θαηά ηελ αλάκημε, γέκηζκα δνρείνπ θαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ θαη
επηζθεπή. Πιχλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο πξνηνχ θάηε, πηείηε, θαπλίζεηε ή ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
ηνπαιέηα. Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ ζθφλεο. Υξεζηκνπνηήζηε κε επαξθή εμαεξηζκφ. Μελ
αλαπλέεηε ηε ζθφλε.
• Αποθήκεςζη:
Να θπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία. Απνθχγεηε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (λα
δηαηεξείηαη θάησ απφ 35 ° C). Απνζεθεχζηε ζε μεξφ κέξνο. Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ
πξντφληα κε έληνλε νζκή (φπσο βαθέο θαη ρεκηθά πξντφληα). Μελ απνζεθεχεηε θνληά ζε
ηξφθηκα, είδε δηαηξνθήο, θάξκαθα ή πξνκήζεηεο πφζηκνπ λεξνχ. Να θπιάζζεηαη
θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά.

ΣΜΗΜΑ 8: Έλεγσορ έκθεζηρ / αηομική πποζηαζία.
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ εηηθέηα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο.
• Σερληθά κέηξα: θξνληίζηε λα ρεηξηζηείηε ην πξντφλ κε αζθαιή ηξφπν, θπξίσο ζε θιεηζηνχο
ρψξνπο.
• Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο:
Αναπνεςζηική πποζηαζία: Υξεζηκνπνηήζηε κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. ε
πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ ζθφλεο ή αεξνδφι, ρξεζηκνπνηήζηε κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε
εμνπζηνδνηεκέλν θίιηξν. Δπαξθήο αλαπλεπζηηθή κάζθα κε θίιηξν ηχπνπ P3 γηα ηνμηθά
ζσκαηίδηα (Δπξσπατθφ πξφηππν 143)
Πποζηαζία σεπιών: Υξεζηκνπνηείηε γάληηα απφ θανπηζνχθ-βνπηχιην. Πάρνο γαληηψλ: 0,4 - 0,7 mm.
Υξφλνο ρξήζεο: 480 ιεπηά. Σεξείηε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαπεξαηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν
δηείζδπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ γαληηψλ.
Λάβεηε επίζεο ππφςε ηηο εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ
(δειαδή θίλδπλνο θνςίκαηνο, θίλδπλνο ηξηβήο θαη ρξφλνο επαθήο).
Πποζηαζία μαηιών: γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά.
Πποζηαζία ηος δέπμαηορ και ηος ζώμαηορ: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία
Μέηπα ςγιεινήρ: Μελ αλαπλέεηε ηε ζθφλε. Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Πιχλεηε ηα ρέξηα
πξηλ απφ παχζεηο θαη ακέζσο κεηά ην ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο. Μελ απνζεθεχεηε θνληά ζε
ηξφθηκα, πνηά ή είδε δηαηξνθήο. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε.
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Μέηπα πποζηαζίαρ: Γψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ ελδπκάησλ
πξνζηαζίαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντφλ. ε πεξίπησζε ρεκηθήο ή ζσκαηηθήο βιάβεο,
ή ζε πεξίπησζε κφιπλζεο, πξνζηαηεπηηθά ξνχρα θαη γάληηα πξέπεη λα αιιάδνληαη.

ΣΜΗΜΑ 9: Φςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ
• Δκθάληζε:
Κφθθνη
• Υξψκα:
Μπιε
• Οζκή:
Υαξαθηεξηζηηθή νζκή ραιθνχ
• pH:
8,7 γηα 1% (θ.φ.) δηάιπκα
• εκείν δέζεο / δηάζηεκα (° C): Γελ εθαξκφδεηαη
• εκείν ηήμεο / δηάζηεκα (° C): Γελ εθαξκφδεηαη
• εκείν αλάθιεμεο (° C):
Γελ εθαξκφδεηαη
• Απηναλαθιεμηκφηεηα (° C):
173-178 ºC
• Κίλδπλνο έθξεμεο:
Με εθξεθηηθφ
• Ηδηφηεηεο θαχζεο :
Γελ είλαη πνιχ εχθιεθην
• Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο:
Με νμεηδσηηθφ
• Πίεζε αηκψλ (mm Hg):
Γελ εθαξκφδεηαη
• Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ:
Γηαζπεηξφκελν
• Ππθλφηεηα:
0.696 ± 0.006 (κέζνδνο CIPAC MT169)

ΣΜΗΜΑ 10: ηαθεπόηηηα και ανηιδπαζηικόηηηα
Σςνθήκερ πος ππέπει να αποθεύγονηαι: Θεξκνθξαζία> 140 ° C.
Επικίνδςνα πποφόνηα αποζύνθεζηρ: νμείδηα ηνπ ραιθνχ.
Επικίνδςνερ ανηιδπάζειρ: Γε γίλεηαη απνζχλζεζε φηαλ ην πξντφλ ρεηξίδεηαη θαη απνζεθεχεηαη ππφ
ηηο ζπληζηψκελεο ζπλζήθεο.

ΣΜΗΜΑ 11: Σοξικολογικέρ πληποθοπίερ
Οξεία ηοξικόηηηα από ηος ζηόμαηορ: DL50 (αξνπξαίνο)> 2000 mg / kg
Οξεία ηοξικόηηηα διά ηος δέπμαηορ: DL50 (θνπλέιη)> 2 000 mg / kg
Οξεία ηοξικόηηηα διά ηηρ ειζπνοήρ: CL50 (αξζεληθνί αξνπξαίνη): 2,06 mg / L
CL50 (ζειπθνί αξνπξαίνη): 5,18 mg / L
CL50 (αξζεληθνί θαη ζειπθνί αξνπξαίνη): 2,97 mg / L
Επεθιζμόρ ηος δέπμαηορ:

Γελ εξεζίδεη ην δέξκα (θνπλέιη).

Επεθιζμόρ μαηιών:

Δξεζηζηηθφ ησλ νθζαικψλ (θνπλέιη).

Ιδιόηηηερ εςαιζθηηοποίηζηρ:

Γελ επαηζζεηνπνηεί ην δέξκα (ηλδηθφ ρνηξίδην).

ΣΜΗΜΑ 12: Οικολογικέρ πληποθοπίερ
Τοξικόηηηα ζε πηηνά:

LD50 (Colinus virginianus): 173 mg/kg βάξνπο ζψκαηνο
(νμπρισξηνχρνο ραιθφο)

Βξαρππξφζεζκε ΓΥΠΠ:

103,8 mg/kg βάξνπο ζψκαηνο/εκέξα (νμπρισξηνχρνο ραιθφο)
Μαθξνπξφζεζκε ΓΥΠΠ: 5,05 mg/kg βάξνπο ζψκαηνο/εκέξα
(νμπρισξηνχρνο ραιθφο)
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Τοξικόηηηα ζε τάπια:

CL50 (96 ψξεο, ηξηδίδνπζα πέζηξνθα): 1.50 mg/L (πδξνμείδην ηνπ
ραιθνχ 25% Βξέμηκνη Κφθθνη)

Τοξικόηηηα ζε θύκη:

ErC50 (72 ψξεο, Pseudokirchneriella subcapitata): 0,132 mg/L, βάζεη
ξπζκνχ αλάπηπμεο (ErC50)

Τοξικόηηηα για ηο
ςδάηινο πεπιβάλλον:

LC50 (48 ψξεο) (Daphnia): 0,038 mg Cu/L

Τοξικόηηηα από ηος ζηόμαηορ
για ηιρ μέλιζζερ:

DL50 (24 ψξεο, απφ ηνπ ζηφκαηνο, Apis mellifera): 43 κg/κέιηζζα
DL50 (24 ψξεο, δηα επαθήο, Apis mellifera) > 100 κg/κέιηζζα

Τοξικόηηηα για γαιοζκώληκερ: CL50 (14 εκέξεο, Eisenia foetida) > 677,3 mg Cu/kg μεξά νπζία

ΣΜΗΜΑ 13: ηοισεία ζσεηικά με ηη διάθεζη
Πποφόν: Απνξξίςηε ην πξντφλ ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / εζληθνχο θαλνληζκνχο. ε πεξίπησζε
πνπ πξέπεη λα γίλεη εηδηθή επεμεξγαζία, γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε
εμνπζηνδνηεκέλν εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ππνιεηκκάησλ.
Απνθχγεηε ηε κφιπλζε ιηκλψλ, πδαηνξεπκάησλ ή ξεκάησλ απνζηξάγγηζεο κε ην πξντφλ ή
κε ηνλ πεξηέθηε ηνπ.
Μνιπζκέλα δνρεία: Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηα άδεηα δνρεία.

ΣΜΗΜΑ 14: Πληποθοπίερ μεηαθοπάρ
ADR - Εςπωπαϊκή ςμθωνία για ηιρ διεθνείρ οδικέρ μεηαθοπέρ επικινδύνων
εμποπεςμάηων (οδικέρ μεηαθοπέρ):
Κιάζε:
9
Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
III
Αξ. HI :
90
Αξ. ΖΔ:
3077
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο: Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, ζηέξεν, N.O.S.
(Τδξνμείδην ηνπ ραιθνχ, ην 25% θ.β)
IMDG - Διεθνήρ Ναςηιλιακόρ Κώδικαρ Επικινδύνων Εμποπεςμάηων (θαλάζζιερ
μεηαθοπέρ):
Κιάζε:
9
Οκάδα ζπζθεπαζίαο:
III
Αξ. ΖΔ:
3077
Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο: Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, ζηέξεν, N.O.S.
(Τδξνμείδην ηνπ ραιθνχ, ην 25% θ.β)
Θαιάζζηνο ξχπνο:

εηηθέηα 9

ΣΜΗΜΑ 15: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηοςρ κανονιζμούρ
η) Ζ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε ηνπ πξντφληνο BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG, ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 99/45 / ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ
νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ) είλαη ε εμήο:
• Κίλδπλνο (-νη):
Xn (Δπηβιαβέο)
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Δειηίν Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνύ
BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG
Ν (Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ)
• Φξάζε (-εηο) Ρ:
Ρ20 (Βιαβεξφ φηαλ εηζπλέεηαη)
Ρ41 (Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ)
Ρ50/53 (Πνιχ ηνμηθφ γηα πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ)
• Φξάζε (-εηο) :
2 (Μαθξηά απφ παηδηά)
S13 (Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο)
26 (ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, μεπιχλεηε ακέζσο κε πνιχ λεξφ θαη δεηήζηε
ηαηξηθή βνήζεηα)
36/37/39 (Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο
καηηψλ/πξνζψπνπ)
46 (ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν
ή ηελ εηηθέηα)
ηη) Ζ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε ηνπ πξντφληνο BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG, ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 1272/2008, ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ
νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ) είλαη ε εμήο:
• Ομεία εηζπλνή, θαηεγνξίαο 4. εηθνλφγξακκα GHS07. Γήισζε επηθηλδπλφηεηαο: H332 (Δπηβιαβέο
ζε πεξίπησζε εηζπλνήο)
Φξάζεηο αζθαιείαο: P102 (Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά)
P304 + P340 (Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή).
P264 (Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο ζρνιαζηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκφ)
P312 (Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλαλ γηαηξφ, εάλ
αηζζαλζείηε αδηαζεζία)
• Δξεζηζκφο καηηψλ, θαηεγνξία 1. εηθνλφγξακκα GHS05. Γήισζε επηθηλδπλφηεηαο: H318
(Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε).
Φξάζεηο αζθαιείαο: P280 (Φνξάηε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία/
ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ/πξνζψπνπ).
P305 + P351 + P338 (Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά.
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο, αλ θνξάηε θαη είλαη εχθνιε ε αθαίξεζε
ηνπο. πλερίζηε ηελ έθπιπζε).
P310 (Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα γηαηξφ).
• Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθφηεηα, Καηεγνξία 2. Δηθνλφγξακκα GHS09. Γήισζε επηθηλδπλφηεηαο:
H410 (Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο).
Φξάζεηο αζθαιείαο: P273 (Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ).
P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα.
P501 (Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο
θαλνληζκνχο).
ηηη) Άιιε πξνηεηλφκελεο θξάζεηο αζθάιεηαο/πξνθχιαμεο γηα ην κνξθνπνηεκέλν πξντφλ:
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Δειηίν Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνύ
BLUE SHIELD HI-BIO 25 WG
«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο
νδεγίεο ρξήζεο».
Π1: «Μελ κνιχλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ (Μελ θαζαξίδεηε ηνλ εμνπιηζκφ
εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα./Απνθχγεηε ηε κφιπλζε κέζσ απνρεηεχζεσλ ζε απιέο
θαη δξφκνπο)».

ΣΜΗΜΑ 16: Άλλερ πληποθοπίερ
Πλήπειρ θπάζειρ Ρ πος αναθέπονηαι ζηο ημήμα 3:
Ρ22 (Βιαβεξφ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο)
Ρ23 (Σνμηθφ φηαλ εηζπλέεηαη)
Ρ41 (Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ)

Δήλωζη εςθύνηρ:
Οη πιεξνθνξίεο ζην παξφλ παξέρνληαη θαιή ηε πίζηεη θαη ζεσξνχληαη αθξηβείο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο πνπ
αλαγξάθεηαη αλσηέξσ. Χζηφζν, δελ παξέρεηαη θακία εγγχεζε, ξεηή ή ζησπεξή. Οη απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ
ππφθεηληαη ζε αιιαγέο θαη ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλά ηφπνπο. Δίλαη επζχλε ηνπ ρξήζηε / ηνπ αγνξαζηή λα εμαζθαιίζεη
φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο νκνζπνλδηαθνχο, πνιηηεηαθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή ηνπηθνχο
λφκνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ αλαθέξνληαη κφλν ζην πξντφλ φπσο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. Καζψο
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έγθεηηαη ζηνλ
αγνξαζηή/ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ πξντφληνο απηνχ. Λφγσ ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, φπσο ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ πεξί αζθαιείαο (ησλ πιηθψλ) ηνπ
θαηαζθεπαζηή, δε θέξνπκε θαη δε κπνξνχκε λα θέξνπκε επζχλε γηα δειηία δεδνκέλσλ πεξί αζθαιείαο (ησλ πιηθψλ)
πνπ ιακβάλεηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθηφο απφ εκάο. Δάλ έρεηε ιάβεη δειηίν δεδνκέλσλ πεξί αζθαιείαο (ησλ
πιηθψλ) απφ άιιε πεγή ή εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη φηη ην δειηίν δεδνκέλσλ πεξί αζθαιείαο (ησλ πιηθψλ) πνπ έρεηε είλαη
ην ηξέρνλ, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε.
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