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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

REVENGE 200 SL 
 

1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης 

 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Εμπορικό όνομα: REVENGE 200 SL 

Μορφή σκευάσματος: Πυκνό διάλυμα (SL) 
 
 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Χρήση: Χρήση σαν εντομοκτόνο μόνο. 
 
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Παρασκευαστής/ προμηθευτής: Nufarm S.A.S. 
Greenfarm Χημικά Α.Ε 
28 boulevard Zéphirin Camélinat 
92230 Gennevilliers -France 
T +330140855050 - F +330147922545 
FDS@nufarm.com 

 
Στοιχεία του κατόχου παράλληλου εμπορίου, υπεύθυνου κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά:  

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 
Τηλέφωνο: 210 5550431  
Fax: 210 5556100  
Email: ellagret@ellagret.gr 
 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

+30 210 7793777 (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

 
 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό1272/2008/ΕΕ (CLP): 
 

Οξεία Τοξικότητα Κατηγορία 4 Η302 Οξεία τοξικότητα (από του στόματος) 

Τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 1 Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς  

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό1272/2008/ΕΕ (CLP): 

 
Εικονογράμματα Κινδύνου: 

  

  

 GHS07 GHS09   

Προειδοποιητική λέξη:  Προσοχή 

Αναγνώριση προϊόντος: 
ACETAMIDE; PROPYLENE CARBONATE  

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  
 

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
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Δηλώσεις Προφύλαξης:  

 

P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P102 - Μακριά από παιδιά. 
P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το γιατρό, ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P330 - Ξεπλύνετε το στόμα. 
P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή 
ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές 
νομοθεσίες. 

Φράσεις EUH 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 

Συμπληρωματικές φράσεις:  
 

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.]  

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII  

 

3.1. Ουσίες: Το προϊόν είναι μείγμα 

3.2. Μείγμα: 

 
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η, βλέπε Τμήμα 16. 

 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Χορηγήστε 
οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση 
αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με 
το δέρμα: 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό 
που έχει ενδεχομένως λερωθεί ή πιτσιλιστεί με την ουσία και πλύνετε 
με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

Δρών συστατικό/ Χημική 
ονομασία 

Αριθμός CAS 
Αριθμός EC 

Ταξινόμηση Συγκέντρωση 

(β/β) Καν. 1272/2008/ΕΕ (CLP) 

Ανθρακικός προπυλεστέρας 
ανθρακικό προπυλένιο 

(αριθμός CAS) 108-32-7 
(Κωδ.-ΕΕ) 203-572-1 
(Νο. καταλόγου) 607-194-00-1 

 (Νο-REACH) 01-2119537232-48 

Ερεθισμός ματιών Κατηγορία 2 

(H319) Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό 

20-24% 

acetamiprid (ακεταμιπρίδη) (ISO) 
(E)-N; 1-[(6-χλωρο-3- 
πυριδυλο)μεθυλο]-N; 2-κυανο-N; 
1-μεθυλακεταμιδίνη 

(αριθμός CAS) 135410-20-7 
  (Νο. καταλόγου) 608-032-00-2 

Οξεία Τοξικότητα Κατηγορία 4 
(H302) Επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης,  

Τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 3 (H412) 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους 

οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 

16-19% 
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Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με 
τα μάτια: 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν 
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
κατάποση: 

Ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγήστε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. 
Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  

Συμπτωματική θεραπεία. 
 
 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:  Ψεκασμός με νερό. Ξηρή σκόνη. Αφρός. 

 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης:  

Πιθανή αποβολή τοξικού νέφους.  

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Προστασία κατά την πυρόσβεση: 
Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή με μόνωση. Ολόσωμη 
προστατευτική στολή. 

 
 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης: Εξαερίζετε τη ζώνη εκροής. 
 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας: 
Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8: 

"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". 
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού: Απορροφήστε το επιπλέον υγρό με άμμο ή με αδρανές 
απορροφητικό, και μεταφέρετέ το σε ασφαλές σημείο. 

Άλλες πληροφορίες: Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε εγκεκριμένο 
κέντρο. 

 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13. 
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7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Φοράτε 
ατομικό εξοπλισμό προστασίας. 

Μέτρα υγιεινής: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.  

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Συνθήκες φύλαξης: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. 

Θερμοκρασία φύλαξης: < 40 °C Προφυλάξτε από τον παγετό. 

Πληροφορίες σχετικά με τη μικτή αποθήκευση: Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές. 
Μακριά από παιδιά. 

Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Φυλάσσεται σε κλειστό 

περιέκτη. 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Εντομοκτόνο. 

 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. 

Ατομική προστασία: Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά. 

Προστασία των χεριών: Στεγανά προστατευτικά γάντια. 

Προστασία οφθαλμών: Στεγανά γυαλιά ασφαλείας. 

Προστασία του δέρματος: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: Στην περίπτωση μη επαρκούς αερισμού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό 
εξοπλισμό. 

 

 

 

 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

 
 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Γενικές πληροφορίες  

Εμφάνιση: Διάφανο 

Μορφή:  Υγρό 
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Χρώμα:  Κίτρινο. Καστανό. 

Οσμή:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Όριο οσμών Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

pH:  5.85 - 6.85 CIPAC MT 75.3 

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρας = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο τήξης / περιοχή τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο στερεοποίησης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο βρασμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο ανάφλεξης:                                   99 °C EEC A.9 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 285 °C EEC A.15 

Θερμοκρασία διάσπασης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Πίεση ατμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα: 1.13 - 1.17 (Μέθοδος ΟΟΣΑ 109) 

Διαλυτότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Log Pow: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Ιξώδες, κινεματικός (ή) 6.2 mm²/s (40°C); OECD 114 

ιξώδες, δυναμικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό 

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά:  Μη οξειδωτικό σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ 

Όρια κινδύνου εκρήξεως:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
 

9.2. Άλλες πληροφορίες: 

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

 

10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

 
10.1. Αντιδραστικότητα 

Το προϊόν δεν είναι αδρανές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. 
 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση.  
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Κανένας στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε τμήμα 7). Μακριά από θερμότητα, 
θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Δεν υπάρχουν επιπλέον σχετικές πληροφορίες. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης.  
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11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Τιμές LD/LC50  που σχετίζονται με την ταξινόμηση: 

Οξεία τοξικότητα κατάποσης  LD50 από του στόματος σε αρουραίους  300-2000 mg/kg (μέθοδος ΟΟΣΑ 423) 

Οξεία τοξικότητα δέρματος:  LD50 >2000 mg/kg (μέθοδος ΟΟΣΑ 402) 

Οξεία τοξικότητα εισπνοής:  LC50 (4h) >5,16 mg/l/4h (μέθοδος ΟΟΣΑ 403) 

 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος): Στόματος: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Οξεία τοξικότητα (δερματική): Μη ταξινομημένος 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή): Μη ταξινομημένος 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: 
Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 

πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) pH: 5.85 - 6.85 CIPAC MT 
75.3 

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών: 
Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 

πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) pH: 5.85 - 6.85 CIPAC MT 
75.3 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 

ευαισθητοποίηση του δέρματος: 
Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 

πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 
πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

Καρκινογένεση: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 
πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ 

έκθεση: 
Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 

πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - 
επανειλημμένη έκθεση: 

Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 
πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

Τοξικότητα αναρρόφησης: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν 
πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης) 

 
REVENGE 200 SL 
ιξώδες, κινεματικό (ή) 6.2 mm²/s (40°C); OECD 114 

 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1. Τοξικότητα  

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον: Μη ταξινομημένος. 
 

REVENGE 200 SL 

LC50 96h ψάρια 85.8 mg/l Oncorhynchus mykiss; OECD 203 

EC50 48h μαλακόστρακα 100.2 mg/l Daphnia magna; OECD 202 

EC50 48h μαλακόστρακα 52.1 μg/l Chironomus riparius 

EC50 72 χ Άλγη 1149.5 mg/l Desmodesmus subspicatus; OECD 201 

EC10, Chironomus riparius 37,9 µg 

 

 

acetamiprid (ακεταμιπρίδη) (ISO)·(E)-N; 1-[(6-χλωρο-3-πυριδυλο)μεθυλο]-N; 2-κυανο-N;1-μεθυλακεταμιδίνη (135410-20-7) 

LD50, Στοματικό, Anas platyrhynchos 
(αγριόπαπια) 

98 mg/kg 

LD50, Στοματικό, Apis mellifera (μέλισσα) 14,53 µg/bee 

EC50, Chironomus riparius 5 µg/L (28 ημέρες) 

EC50, Lemna gibba (Duckweed) > 1 mg/L (14 ημέρες) 
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12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

acetamiprid (ακεταμιπρίδη) (ISO)·(E)-N;1-[(6-χλωρο-3-πυριδυλο)μεθυλο]-N; 2-κυανο-N; 1-μεθυλακεταμιδίνη (135410-20-7) 

Βιοαποδόμηση DT50 Water 3.6-5.8d; DT50 Soil 2.9d 

 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης  

acetamiprid (ακεταμιπρίδη) (ISO)·(E)-N; 1-[(6-χλωρο-3-πυριδυλο)μεθυλο]-N; 2-κυανο-N;1-μεθυλακεταμιδίνη (135410-20-7) 

Log Pow 0.8 (25°C) 

 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

acetamiprid (ακεταμιπρίδη) (ISO)·(E)-N; 1-[(6-χλωρο-3-πυριδυλο)μεθυλο]-N; 2-κυανο-N;1-μεθυλακεταμιδίνη (135410-20-7) 

Κινητικότητα στο έδαφος Koc 71-1-138.4 

 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB 

 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον σχετικές πληροφορίες. 

 
 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Καθαρίστε σχολαστικά τους περιέκτες και παραδώστε τους σε 
εξουσιοδοτημένη εταιρία 

 
 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

ADR ΙMDG IATA 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ 

3082 3082 3082 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ,ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. (Acetamiprid) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Acetamiprid) 

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Acetamiprid) 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς 

UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. 
(Acetamiprid), 9, III, (- 
) 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Acetamiprid), 
9, III, MARINE POLLUTANT 

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Acetamiprid), 
9, III 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

9 9 9 

   

REVENGE 200 SL 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
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14.4 Ομάδα συσκευασίας 

III III III 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι 
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι 
Μολυσματικός παράγοντας για το 
υδάτινο 
περιβάλλον : Ναι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

- Επίγεια μεταφορά  
 

Κώδικας ταξινόμησης (ADR) Μ6 

Ειδική πρόβλεψη (ADR) 274, 335, 375, 601 

Περιορισμένες ποσότητες (ADR)  5L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR)  E1 

Οδηγίες συσκευασίας (ADR) P001, IBC03, LP01, R001 

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (ADR)  PP1 

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (ADR) MP19 

Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες (ADR) T4 

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες 
(ADR) 

TP1, TP29 

Κωδικός δεξαμενής (ADR)  LGBV 

Όχημα για τη μεταφορά σε βυτίο  AT 

Μεταφορική κατηγορία (ADR) 3 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα (ADR) V12 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, εκφόρτωση και 
χειρισμός (ADR) 

CV13 

Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών (Νο Κέμλερ)  90 

Πορτοκαλί δίσκοι  

Κωδικός περιορισμού σήραγγας (ADR) - 

- Μεταφορά μέσω θαλάσσης 
 

Ειδική πρόβλεψη (IMDG) 274, 335, 969 

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) 5L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) E1 

Οδηγίες συσκευασίας  (IMDG) P001, LP01 

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (IMDG) PP1 

Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίων δεξαμενών (κώδικας 
IMDG) 

IBC03 

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) T4 

Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG) TP2, TP29 

Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) F-A 

Αριθμός EmS (Διαρροή) S-F 

Κατηγορίες φορτίων (IMDG) A 

- Εναέρια μεταφορά 
 

PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) Ε1 
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PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) Υ964 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη ποσότητα επιτρεπόμενη 
για επιβατηγά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

30 KgrG 

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη (ΙΑΤΑ) 964 

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά αεροσκάφη και για 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

450L 

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)  964 

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από αεροσκάφη 
μεταφοράς φορτίου 

450L 

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ) A9+7, A158, A197 

Κωδικός ERG (IATA) 9L 

 

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

Δεν ισχύει. 

 

15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 
 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα  

   15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ 

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH  

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH  

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH  
 

15.1.2. Εθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας.  

 

16. Άλλες πληροφορίες 

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 
 

Acute Tox. 4 (Oral) 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 3 

Eye Irrit. 2 

H302 

H319 

H400 

H412 

EUH401 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ακριβείς και αξιόπιστες βάσει όλων το 

διαθέσιμων στοιχείων έως και την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αποτελούν 
κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία του 
προϊόντος και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν 

μόνο το συγκεκριμένο προϊόν και δεν ισχύουν εάν το προϊόν αυτό χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα/ υλικά, εκτός 
εάν κάτι τέτοιο ορίζεται σαφώς στο παρόν Δελτίο. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να συμβουλευτεί τυχόν υπάρχοντες 
τοπικούς κανονισμούς ή/ και συνθήκες που αφορούν στο χειρισμό του προϊόντος. Καμία νομική ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση 

για τις συνέπειες της κακής χρήσης του προϊόντος.  

 

 


