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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

KITROFIN 10 EC 

 

ΤΜΗΜΑ 1.  Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Εμπορικό όνομα: KITROFIN 10 EC 
 

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

Εντομοκτόνο για γεωργική χρήση. Δεν συνιστάται οποιαδήποτε άλλη χρήση η οποία δεν προσδιορίζεται.  
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

FINCHIMICA S.p.A. - Uffici della Direzione Commerciale 
Via Fratelli Beltrami, 15 
20026 Novate Milanese (MI) – Italy 
Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032 
E-mail: infonovate@finchimica.it 
E-mail αρμοδίου ατόμου, υπεύθυνου για το ΔΔΑ: tarcisio.vavassori@st-cv.it 
 
Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:  

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

 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
+30 210 7793777 Ελλάδα (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία κινδύνου 1 (Asp. Tox. 1) - H304 
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία κινδύνου 2 (Skin Irrit. 2) - H315 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία κινδύνου 3 (STOT SE 3) - H336 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιος Κίνδυνος, Κατηγορίας 1 (Υδρόβια χρόνια 1) - H410 
 

Προειδοποιητική λέξη:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP): EUH401 - EUH066 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (UE) αριθ. 547/2011:             SP1 - SPe4 

Φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι: 

Το προϊόν είναι εύφλεκτο (σημείο ανάφλεξης 69°C). Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να αναπτυχθούν τοξικές 
αναθυμιάσεις.  

Δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία: 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Σε περίπτωση εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

Δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον: 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Κινδύνου (Φράσεις H) και των Δηλώσεων Προφύλαξης (Φράσεις P), βλέπε Τμήμα 
16. 
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2.2. Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ (CLP) 

 
Εικονογράμματα Κινδύνου:  
        

   

 

GHS07 GHS08 GHS09  

Προειδοποιητική λέξη:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  
 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς 
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Πρόληψη):  
 

P102: Μακριά από παιδιά 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. 
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Αντίδραση):  

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ 
προκαλέσετε εμετό. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Δηλώσεις Προφύλαξης 
(Αποθήκευση):  

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 
κλειστός. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

Δηλώσεις Προφύλαξης  
(Διάθεση):  

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής 
απορριμμάτων. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου 

Κανονισμός 1272/2008/ΕΕ 
(CLP) 

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

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

Κανονισμός 547/2011/ΕΕ 
(CLP) 

SPο2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση 

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Να αποφεύγετε η 
ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόμους). 

SPe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 

− 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά φυτά, 

− 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα εσπεριδοειδή, 

− 25m + ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή, 

− 20m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά φυτά ύψους μεγαλύτερο από 50cm, 

− 10m + ζώνη βλάστησης 10m για τα καλλωπιστικά φυτά ύψους μερικότερο από 10cm, 

− 12m +ζώνη βλάστησης 10m για την ελιά, 

− 5m για τα λαχανικά. 

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 
έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών 
όταν χρησιμοποιείτε δόση μεγαλύτερη από 75 κ.εκ./ στρέμμα ή όταν υπάρχουν 
μελιτώδη εκκρίματα. 

 
 
 

http://www.ellagret.gr/
mailto:ellagret@ellagret.gr


 

   

 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

Τ: 210 5550431  F: 210 5556100  
W: www.ellagret.gr  E: ellagret@ellagret.gr 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(βάσει του Καν.1272/2008/ΕΕ [CLP] και του 

Καν.830/2015/ΕΕ) 

        Προϊόν: KITROFIN 10 EC    Αρ. έκδοσης (Rev.): 1.1 Αναθεώρηση: 12/11/2019 

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ                                                           ΔΔΑ/ 12/11/2019 (v.2.2) GR                                                                           Σελίδα 3 από 17 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2], μπορεί να αναπτύξει καπνούς που περιέχουν τοξικά 
αέρια (Οξείδια του Αζώτου [NOx], Οξείδιο του άνθρακα [CO]). 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3.  Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες  

Μη εφαρμόσιμο. 
  

3.2. Μείγμα 

 

Χημική ονομασία 
CAS 

Number 

Αριθμός 
ευρετηρίου 

(Index 
Number) 

EC 
Number 

Αριθμός 
Καταχώρισης 

Ταξινόμηση 
Σύμφωνα με τον  Καν. 1272/2008/ΕΕ 

[CLP] 

Συγκέ-
ντρωση 
(% β/β) 

Hydrocarbons, 
C10, 
aromatics, 
<1% 
naphthalene 
(Solvent 
naphtha – 
Solvesso 150 
ND) 

- - 918-811-1 - 

 

 

Τοξ. διά της αναρρόφ. 1 H304 - STOT 
SE 3 H336 - Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ 2, 

H411 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

45 ÷ 65 

Pyriproxyfen 
95737-68-

1 
613-303- 

00-3 
429-800-1 

μ.ε. 
(εγκεκριμένο  

δρών συστατικό 
σύμφωνα με τον 

εκτελεστικό 
Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 540/2011) 

Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1, Η400 

Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 1, Η410 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

10 

Benzensulfonic 
acid, 
C10-C13, 
(linear)alkyl 
derivs., 
calcium salts 
 [°] 

90194-26-
6 

- 932-321-6 
01- 

211956059 
2-37-XXXX 

Ερεθ. Δέρμ. 2 H315 - Οφθαλμ. Βλάβη 
1 H318 – Επικίνδυνο για το υδάτινο 
περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, 

Κατ.3 H412 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

1,0 ÷ 3,0 

2-ethylhexan-1-ol 
[*] 

104-76-7  203-234-3 
01- 

211948728 
9-20-XXXX 

 Ερεθ. Δέρμ. 2 H315 – Ερεθ. Οφθλαμ. 

2 H319 – Οξεία Τοξ. 4: H332 - Ειδική 
τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα 
από μία εφάπαξ έκθεση, Κατ. 3, H335 
(Αναπνευστικό σύστημα) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1,0 ÷ 2,0 

Poly(oxy-1,2- 
ethanediyl), 
.alpha.-[tris(1- 
phenyl 
ethyl)phenyl]- 
.omega.- 
hydroxy 
[§] 

99734-09-
5 

 935-429-0  
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 

— Χρόνιος κίνδυνος, Κατ.3 H412 
0,5 ÷ 1,5 
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Χημική ονομασία 
CAS 

Number 

Αριθμός 
ευρετηρίου 

(Index 
Number) 

EC 
Number 

Αριθμός 
Καταχώρισης 

Ταξινόμηση 
Σύμφωνα με τον  Καν. 1272/2008/ΕΕ 

[CLP] 

Συγκέ-
ντρωση 
(% β/β) 

Naphthalene 91-20-3 
601-052- 

00-2 
202-049-5  

 
 

Οξεία Τοξ. 4 H302 - Καρκινογένεση  
Κατ.2 H351 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 
— οξύς κίνδυνος Κατ.1 H400 

0,25 ÷ 1,0 

[°]     Επικίνδυνο συστατικό στον «Γαλακτωματοποιητή» με συγκέντρωση σε εύρος 40÷50%. 
[*]     Επικίνδυνο συστατικό στον «Γαλακτωματοποιητή» με συγκέντρωση σε εύρος 30÷40%. 
[§]    Επικίνδυνο συστατικό στον «Γαλακτωματοποιητή» με συγκέντρωση σε εύρος 15÷20%. 

 

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας (Δηλώσεις H) και των Δηλώσεων Προφύλαξης (Δηλώσεις P) και τις 
Κλάσεις-Κατηγορίες Κινδύνου, βλέπε Τμήμα 16. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4.  Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Γενικά: Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την 
ετικέτα του προϊόντος. Ελέγξτε ότι δεν εμποδίζεται η αναπνευστική 
οδός και τοποθετήστε το θύμα στο πλάι με το κεφάλι σε χαμηλότερο 
σημείο από το σώμα. Πλύνετε πάντα τα μολυσμένα ρούχα πριν από 
την επαναχρησιμοποίηση. 

Σε περίπτωση εισπνοής:  Απομακρύνετε το προσβεβλημένο άτομο από τη μολυσμένη περιοχή 
και μεταφέρετε το σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το άτομο 
ζεστό και σε ηρεμία σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν η 
αναπνοή έχει σταματήσει, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή κατά 
προτίμηση από στόμα σε στόμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως. 

Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά:  Αφαιρέστε τους φακούς επαφής (εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να 
το κάνετε) και ξεπλύνετε με άφθονο νερό (τουλάχιστον επι 10 - 15 
λεπτά), κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά μέσα στο νερό για να 
αφαιρέσετε εντελώς τυχόν ίχνη του προϊόντος. Σε περίπτωση 
ερεθισμού των ματιών αναζητήστε ιατρική βοήθεια, κατά προτίμηση 
από οφθαλμίατρο. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή τα μαλλιά):  Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα, αφαιρέστε απαλά 
οποιαδήποτε ίχνη προϊόντος που παραμένουν στο σώμα και 
πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη με μεγάλες ποσότητες σαπουνιού και 
νερού. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα, 
αναζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

Σε περίπτωση κατάποσης:  Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ 
προκαλέσετε εμετό. 

 
 
 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Σε περίπτωση εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Σε περίπτωση 
κατάποσης και εισόδου στους αεραγωγούς, μπορεί να είναι θανατηφόρο. 
 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στα συμπτώματα και την κλινική εικόνας του παθόντος. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5.  Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

Το προϊόν είναι εύφλεκτο (Σημείο ανάφλεξης = 69 °C). 
 

http://www.ellagret.gr/
mailto:ellagret@ellagret.gr


 

   

 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

Τ: 210 5550431  F: 210 5556100  
W: www.ellagret.gr  E: ellagret@ellagret.gr 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(βάσει του Καν.1272/2008/ΕΕ [CLP] και του 

Καν.830/2015/ΕΕ) 

        Προϊόν: KITROFIN 10 EC    Αρ. έκδοσης (Rev.): 1.1 Αναθεώρηση: 12/11/2019 

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ                                                           ΔΔΑ/ 12/11/2019 (v.2.2) GR                                                                           Σελίδα 5 από 17 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 
 

Πυροσβεστικά μέσα: Διοξείδιο του άνθρακα, χημική σκόνη, σπρέι νερού ή αφρός (αφρός ανθεκτικός σε 
αλκοόλη). 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ψεκασμός με νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη συσκευασιών που δεν 
επηρεάζονται άμεσα από τις φλόγες, αλλά το νερό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση 
επαφή με το προϊόν για αποφυγή περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 

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

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2], μπορεί να αναπτυχθούν καπνοί που περιέχουν τοξικά 
αέρια (Οξείδια του αζώτου [NOx], Οξείδιο του άνθρακα [CO]). 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 

Απομακρύνεται από το χώρο όλα τα άτομα που δεν σχετίζονται με την αντιμετώπιση της  πυρκαγιάς. Απομονώστε την 
περιοχή. Σβήστε τη φωτιά παραμένοντας σε ασφαλή απόσταση. Σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών (ιδιαίτερα σε 
περιορισμένους χώρους), χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Μην 
χρησιμοποιείτε πίδακα νερού άμεσα στις φλόγες αλλά ψεκαζόμενο νερό. Για μικρές φωτιές χρησιμοποιήστε αφρό, χημική 
σκόνη ή φορητούς πυροσβεστήρες CO2. Ψύξτε τα δοχεία έως ότου η φωτιά σβήσει εντελώς, αποφεύγοντας την επαφή 
μεταξύ νερού και προϊόντος, ώστε να αποφευχθεί περιβαλλοντική ρύπανση. Συνεχίστε να ψύχετε τους περιέκτες ακόμα και 
όταν έχει παρέλθει ο κίνδυνος επανάφλεξης. 
Επιτρέψτε επέμβαση μόνο από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, που είναι σωστά ενημερωμένο για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν ενώ κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Εάν είναι δυνατόν, 
αφαιρέστε τους περιέκτες που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, χωρίς να δημιουργήσετε επιπλέον κίνδυνο. Διαφορετικά, ψύξτε 
τους καταβρέχοντας τους με νερό. Εάν είναι δυνατόν, απομονώστε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς. Μείνετε μακριά από τις φλόγες και άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 6.  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (P.P.E.). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα 8 
«Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία». Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας απελευθέρωσης, απομακρύνετε τα μη 
εκπαιδευμένα άτομα, που δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, μακριά από το σημείο και προσήνεμα. 
Μείνετε μακριά από φλόγες, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.  
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Ελέγξτε τυχόν διαρροές ώστε να εμποδίσετε το προϊόν να εισέλθει στο νερό ή στο σύστημα αποχέτευσης. Ειδοποιήστε τις 
αρμόδιες αρχές υπάρχει διαρροή σε υδάτινες πηγές ή στο σύστημα αποχέτευσης. 

 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Συλλέξτε τις διαρροές με χρήση κατάλληλων απορροφητικών υλικών (για παράδειγμα άμμο, χώμα, βερμικουλίτη) και 
τοποθετήστε τους περιέκτες κατάλληλα επισημασμένους για μετέπειτα απόρριψη. Σε περίπτωση διαρροών μεγάλης 
κλίμακας, οριοθετήστε την περιοχή και συλλέξτε τα διαρρέοντα υλικά με χρήση κατάλληλων βιομηχανικών 
απορροφητήρων. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. 
Απορρίψτε τα υλικά ή τα στερεά υπολείμματα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας 
απελευθέρωσης στο περιβάλλον, κρατήστε τα μη εκπαιδευμένα άτομα που δεν εμπλέκονται στο χειρισμό της έκτακτης 
ανάγκης μακριά και στην προσήνεμη πλευρά. 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, περιορίστε την περιοχή για να αποφύγετε τυχαία διαρροή του προϊόντος και χρησιμοποιήστε το 
λιγότερο δυνατόν νερό. Συλλέξτε το νερό πυρόσβεσης. Ειδοποιήστε τις αρχές, εάν το νερό εισέρθει σε σύστημα εκροής 
υδάτων. 
 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τμήματα 8 και 13. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Πριν από τη χρήση, λάβετε ειδικές οδηγίες. Μην χειρίζεστε το προϊόν έως ότου διαβαστούν και γίνουν κατανοητές όλες οι 
προφυλάξεις ασφαλείας. 
Λαμβάνετε τα τυπικά μέτρα προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας. 
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Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε ή αποθηκεύετε φαγητό στην περιοχή εργασίας. Μετά το χειρισμό, πλύνετε 
τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα, και μετά το πέρας της εργασίας. 
Αποφύγετε κάθε επαφή με το προϊόν. Αποφύγετε την εισπνοή εκνεφώματος, ατμών ή αερολύματος. Χρησιμοποιήστε το 
προϊόν μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή παρουσία επαρκούς αερισμού. Μολυσμένος ρουχισμός εργασίας δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται έξω από το χώρο εργασίας.  
Σε θερμοκρασίες άνω του σημείου ανάφλεξης, οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα που, 
παρουσία μιας αρκετά ισχυρής πηγής ανάφλεξης, θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη του νέφους. Γυμνές φλόγες, θερμές 
επιφάνειες, σπινθήρες και ηλεκτροστατικά φορτία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή ανάφλεξης για ένα εκρηκτικό 
μείγμα σκόνης/αέρα. Μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιήστε φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης στην περιοχή εφαρμογής. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αποτελεσματικές εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης πλυσίματος ματιών και ντους σε κοντινή 
απόσταση. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Η αποθήκευση του προϊόντος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. 
Κρατήστε το προϊόν ερμητικά κλειστό, στους αρχικούς του περιέκτες, σε δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο και 
κλειδωμένο ξεχωριστά. 
Παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, όταν αποθηκεύεται και χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες [Δεδομένα από 
παρόμοια σκευάσματα]. 
Κρατήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερες φλόγες, θερμές επιφάνειες, μηχανικούς σπινθήρες, ηλεκτροστατικά φορτία και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. 
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά, λιπάσματα και νερό. Φυλάσσεται μακριά από 
ουσίες με τις οποίες θα μπορούσε να αντιδράσει (βλ. παρακάτω, Τμήμα 10). 

 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν συνιστάται οποιαδήποτε χρήση η οποία δεν αναφέρεται στο Τμήμα 1.2. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

 

Συστατικό Αριθμός CAS Τύπος ορίου έκθεσης Όριο έκθεσης Πηγή 

Hydrocarbons, C10, 
aromatics, <1% 
naphthalene (Solvent 
naphtha – 
Solvesso 150 ND) 

918-811-1 
(Αριθμός CE) 

TLV-TWA 
17 ppm 
100 mg/m³ 

Προμηθευτής NDSCH 300 mg/m³ 

NDS 100 mg/m³ 

Pyriproxyfen 95737-68-1 

TLV-TWA 
(για εισπνεόμενα 
σωματίδια PNOC) 

3 mg/m³ 

ACGIH 
TLV-TWA  
(for inhalable 
particles PNOC) 

10 mg/m³ 

Naphthalene 91-20-3 

NDSCH 
10 ppm 
50 mg/m³ 

Προμηθευτής 

NDS 
4 ppm 
20 mg/m³ 

 
 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή διαφορετικά εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας. Παρέχετε κατάλληλο 
εξαερισμό σε περίπτωση κινδύνου εκπομπών στον αέρα. Τηρείτε τα βασικά πρότυπα βιομηχανικής υγιεινής. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα. Συνιστάται να φοράτε κλειστά 
ρούχα εργασίας. 
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Σύμβολο (-α) προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού: 
 

Αναπνευστική προστασία   

 

Σε περίπτωση παρουσίας εκνεφώματος / ατμών / αερολύματος ή ανεπαρκούς αερισμού, 
χρησιμοποιήστε μάσκες με συνδυασμένα φίλτρα ABEK. Ανατρέξτε στα ακόλουθα CEN 
πρότυπα  για τις μάσκες: 

➢ EN 136 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ολόκληρου προσώπου -  
Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

➢ EN 140 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ημίσεος προσώπου και μάσκες 
ενός τετάρτου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

➢ EN 405 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για 
προστασία από αέρια ή αέρια και σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

 
και στο ακόλουθο πρότυπο για τα φίλτρα (τύπου ABEK-P2): 
➢ EN 14387:2004 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρο(α) αερίου και 

συνδυασμένο(α) φίλτρο(α) - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση». 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 

Προστασία χεριών Γάντια προστασίας από PVC [EN 374:2004 «Γάντια προστασίας έναντι επικίνδυνων 
χημικών ουσιών και μικροοργανισμών»]. Τα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από τη 
χρήση. Χρησιμοποιήστε τη σωστή τεχνική αφαίρεσης των γαντιών (χωρίς να αγγίζετε 
την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού) για να αποφευχθεί η επαφή του δέρματος με το 
προϊόν. Να απορρίπτετε τα μολυσμένα γάντια μετά τη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Προστασία ματιών 

 

Προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας πλήρους προστασίας [EN 166 «Μέσα ατομικής 
προστασίας ματιών – Προδιαγραφές»]. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις πλυσίματος ματιών και ντους έκτακτης ανάγκης, σε κοντινή απόσταση. 

Προστασία του δέρματος 

 

Φορέστε προστατευτικά ρούχα με μακριά μανίκια [EN 14605:2005 + A1:2009 
«Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών χημικών ουσιών»] και παπούτσια ασφαλείας. 
Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις πλυσίματος ματιών και ντους 
έκτακτης ανάγκης, σε κοντινή απόσταση. 
 

Έλεγχος της έκθεσης στο 
περιβάλλον 

Αποφύγετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη απελευθέρωση στο περιβάλλον. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

Φυσική κατάσταση: Υγρό 

Μορφή: Διαυγές 

Χρώμα: Ελαφρώς κίτρινο 

Οσμή: Αρωματικό 

            Όριο οσμής:  Μη διαθέσιμα δεδομένα 

                                                    pH: .  5,6 (Γαλάκτωμα: 1% β/β, 20°C 

Σημείο τήξεως: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σημείο πήξεως: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σημείο βρασμού: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σημείο ανάφλεξης: 69°C (κλειστή φιάλη) 

Θερμοκρασία αποικοδόμησης: Μη διαθέσιμα δεδομένα 
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Αναφλεξιμότητα: Μη αναφλέξιμο 

Ανώτερη / χαμηλότερη 
αναφλεξιμότητα ή όρια 

εκρηκτικότητας: 

 

Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Τάση ατμών: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Πυκνότητα ατμών: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Σχετική πυκνότητα: 0,92 g/mL (στους 20°C) 

Διαλυτότητα στο νερό: Γαλακτωματοποιήσιμο 

Διαλυτότητα διαλυτικού μέσου: Μη διαθέσιμα δεδομένα 

Συντελεστής n-οκτανόλης/νερού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν (Pyriproxyfen: Log Po/w = 5,37) 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 420 °C 

Θερμοκρασία αποικοδόμησης: Το δρών συστατικό διαχωρίζεται σε θερμοκρασία >318°C (σημείο βρασμού του 
δρώντος συστατικού) 

Log Pow : 5,37 

Ιξώδες, δυναμικό: 2,7 mPa·s (στους 40°C) 

Ιξώδες, κινηματικό: 2,95 mm²·s (υπολογιζόμενο αρχίζοντας από το δυναμικό ιξώδες και 
χρησιμοποιώντας την πυκνότητα) 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη οξειδωτικό 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Μη διαθέσιμα δεδομένα. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1. Δραστικότητα  

Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. 
 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν φυλάσσεται και χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες. 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία. 
 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.  
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2], μπορεί να αναπτυχθούν καπνοί που περιέχουν τοξικά 
αέρια (Οξείδια του αζώτου [NOx], Οξείδιο του άνθρακα [CO]). 

 
 

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

Αυτή το Τμήμα προορίζεται για ιατρικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας και τοξικολόγους. Παρακάτω, 
παρατίθενται τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το δραστικό συστατικό (Pyriproxyfen) καθώς και για τα λοιπά 
συστατικά. Τα τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στην Τμήμα 11.1 του Κανονισμού αριθ. 830/2015, εάν δεν 
παρατίθενται παρακάτω, θα πρέπει να θεωρηθούν ως "μη διαθέσιμα". 
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11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος):  LD50 (Αρουραίος, αρσενικό): 4,733 mg/kg 

LD50 (Αρουραίος, θηλυκό): 3,773 mg/kg 

OECD, Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών 401  

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC50 (Αρουραίος): > 3,1 mg / l 

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες 

Μέθοδος: Nose-only 

Οδηγία δοκιμών 403 του OECD  

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:  LD50 (Κουνέλι): > 2.000 mg / kg 

OECD, Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών 402 

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

 

PYRIPROXYFEN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Το pyriproxyfen μπορεί να απορροφηθεί μέσω κατάποσης και με εισπνοή σκόνης [Δεδομένα από ILO ICSC]. Το 
pyriproxyfen εμφάνισε χαμηλή οξεία τοξικότητα όταν χορηγήθηκε δια του στόματος, δερματικά ή με εισπνοή σε αρουραίους 
ή ποντικούς [δεδομένα από Έκθεση EFSA]. 
 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος):  LD50 (Αρουραίος και ποντίκι): >5.000 mg / kg bw 

Δεν αναμένονται οξεία συμπτώματα 

Δεδομένα από την 
Έκθεση EFSA 

Δεδομένα από ILO ICSC 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC50 (Αρουραίος και ποντικός): >1,3 mg / l 

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες 

Ολόκληρο σώμα, μέγιστη εφικτή συγκέντρωση. 

Δεδομένα από την 
έκθεση EFSA 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:  LD50 (Αρουραίος και ποντίκι): >2.000 mg / kg bw 

Δεν αναμένονται οξεία συμπτώματα. 

Δεδομένα από την 
έκθεση EFSA 

Δεδομένα από ILO ICSC 

 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος):  Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια 
ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα από του 
στόματος. 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια 
ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν ταξινομείται με οξεία τοξικότητα, 
κατηγορίας 4. 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:  Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια 
ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για 
οξεία τοξικότητα διά του δέρματος. 

 
Διαλύτης νάφθα (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Tο προϊόν μπορεί να απορροφηθεί μέσω εισπνοής, κατάποσης, επαφής με το δέρμα και τα μάτια. Κύρια συμπτώματα που 
σχετίζονται με φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά είναι: πονοκέφαλος, ζάλη, υπνηλία, ναυτία. Σε περίπτωση 
εισπνοής, μπορεί να προκληθεί χημική πνευμονία και πνευμονικό οίδημα. Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης μπορεί 
να προκαλέσει σκασίματα, απολίπανση και φλεγμονή. Καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις καθώς και χρόνιες 
επιδράσεις από βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια έκθεση, είναι: επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ερεθισμός του 
δέρματος, ερεθισμός των ματιών, αναπνευστικός ερεθισμός. 

 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος):  LD50 (Αρουραίος): >5.000 mg/kg 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC50 (Αρουραίος): >4,688 mg/l 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:  LD50 (Κουνέλι):> 2.000 mg/kg 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

 
ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ - Αριθμός CAS: 91-20-3 
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Οξεία τοξικότητα (από του στόματος):  LD50 (Ποντικός): 533 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC50 (Αρουραίος): 0,4 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες. 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

 
 

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος: 

KITROFIN 

Ερεθίζει το δέρμα [Μέθοδος: Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών OECD 404 - Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα]. 

PYRIPROXYFEN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Δεν ερεθίζει το δέρμα [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν προκαλεί 

ερεθισμό του δέρματος. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών: 

KITROFIN 

Ελαφρώς ερεθιστικό για τα μάτια [Μέθοδος: Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών OECD 405 - Δεδομένα από παρόμοια 
παρασκευάσματα]. 

PYRIPROXYFEN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 
Δεν ερεθίζει τα μάτια [Δεδομένα από την Έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν προκαλεί 
σοβαρή βλάβη στα μάτια. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Ήπιος ερεθισμός των ματιών (σύμφωνα με τα τοξικολογικά δεδομένα που λαμβάνονται από προϊόν με παρόμοια 
σύνθεση, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης). 

 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος:  

KITROFIN 

Δεν είναι ευαισθητοποιητικό του δέρματος [Μέθοδος: Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών OECD 406 - Δεδομένα από 

παρόμοια παρασκευάσματα]. 

PYRIPROXYFEN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Είναι απίθανο να είναι ευαισθητοποιητικό του δέρματος [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν προκαλεί 

ευαισθητοποίηση του δέρματος ή του αναπνευστικού. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν αναμένεται να είναι ευαισθητοποιητικό του δέρματος ή του αναπνευστικού (σύμφωνα με τα τοξικολογικά δεδομένα 

που λαμβάνονται από προϊόν με παρόμοια σύνθεση, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης). 

 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  

KITROFIN 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

PYRIPROXYFEN (δραστικό συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Είναι απίθανο να είναι γονιδιοτοξικό [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν 
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θεωρείται γονιδιοτοξικό. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν αναμένεται να είναι μεταλλαξιγόνο γεννητικών κυττάρων (σύμφωνα με δεδομένα που λαμβάνονται από προϊόν με 
παρόμοια δομή ή σύνθεση, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται). 
 

Καρκινογένεση:  

KITROFIN 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

PYRIPROXYFEN (δραστικό συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Είναι απίθανο να είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν  

δεν θεωρείται καρκινογόνο. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν αναμένεται να προκαλεί καρκίνο. 

 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη:  

KITROFIN 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

PYRIPROXYFEN (δραστικό συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Χωρίς επιδράσεις στην αναπαραγωγή. Γονικός NOAEL: 13,3 mg/kg bw/d [Δεδομένα από την έκθεση EFSA] 

Δεν υπάρχουν τερατογόνες επιδράσεις [Δεδομένα από την Έκθεση EFSA]. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν 

θεωρείται ότι επηρεάζει τη γονιμότητα ούτε είναι τοξικό για την ανάπτυξη. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν αναμένεται να είναι τοξικό για την αναπαραγωγή ούτε να προκαλέσει βλάβη στα θηλάζοντα παιδιά (σύμφωνα με τα 

δεδομένα που λαμβάνονται από προϊόν με παρόμοια δομή ή σύνθεση, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT):  

KITROFIN 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη [Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα]. 

PYRIPROXYFEN (δραστικό συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν ταξινομείται 

όσον αφορά στην Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους, μια εφάπαξ έκθεση, Κατηγορίας 3, αναπνευστικής οδού.  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν 

ταξινομείται όσον αφορά στην Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους, επαναλαμβανόμενη έκθεση. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη (Εφάπαξ έκθεση).  

Σύμφωνα με δεδομένα που λαμβάνονται από προϊόν με παρόμοια δομή ή σύνθεση, το προϊόν δεν ταξινομείται όσον 

αφορά στην Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους, επαναλαμβανόμενη έκθεση. 

 

Κίνδυνος από αναρρόφηση: 

KITROFIN 

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς [Δεδομένα από 

παρόμοια παρασκευάσματα]. 

PYRIPROXYFEN (δραστικό συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

http://www.ellagret.gr/
mailto:ellagret@ellagret.gr


 

   

 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

Τ: 210 5550431  F: 210 5556100  
W: www.ellagret.gr  E: ellagret@ellagret.gr 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(βάσει του Καν.1272/2008/ΕΕ [CLP] και του 

Καν.830/2015/ΕΕ) 

        Προϊόν: KITROFIN 10 EC    Αρ. έκδοσης (Rev.): 1.1 Αναθεώρηση: 12/11/2019 

 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ                                                           ΔΔΑ/ 12/11/2019 (v.2.2) GR                                                                           Σελίδα 12 από 17 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά και τα κριτήρια ταξινόμησης για τα μείγματα, το προϊόν δεν έχει 

ταξινομηθεί όσον αφορά στην τοξικότητα από αναρρόφηση. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες 

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ορθές εργασιακές πρακτικές. Να αποφεύγεται  η ακούσια 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. Παρακάτω, παρατίθενται τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για παρόμοια 
παρασκευάσματα, για το δραστικό συστατικό (Pyriproxyfen) και για τα άλλα συστατικά. Εάν δεν παρατίθενται παρακάτω, τα 
τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στον Κανονισμό αριθ. 830/2015, θα πρέπει να θεωρηθούν ως "μη διαθέσιμα". 

 
12.1. Τοξικότητα 

KITROFIN 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια: LC50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 2,1 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

Οδηγία δοκιμών του OECD 203 

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα στην δάφνια και 

άλλα υδρόβια ασπόνδυλα: 

 

EC50 (Daphnia magna [Νερόψυλλος ο μέγας]): 1,8 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών OECD 202 

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: EC50 (Selenastrum capricornutum [πράσινα φύκια]): 0,63 mg/l 

NOEC (Selenastrum capricornutum [πράσινα φύκια]): 0,24 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

Κατευθυντήρια Οδηγία Δοκιμών OECD 201 

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα] 

Χρόνια υδατική τοξικότητα: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα]. 

Οξεία τοξικότητα στις μέλισσες: LD50 (από του στόματος - 48 ώρες) = 74 μg/μέλισσα 

LD50 (επαφή - 48 ώρες): >100 a.s. μg /μέλισσα 

[Δεδομένα από την έκθεση EFSA] 

 

PYRIPROXYFEN (δρών συστατικό) - Αριθμός CAS: 95737-68-1 

Δεδομένα από την έκθεση EFSA 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια: 

 

LC50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): >0,325 mg/l 

Μέθοδος: flow-through test 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

LC50 (Lepomis macrochirus [bluegill sunfish]): >0,27 mg/l 

Μέθοδος: flow-through test 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

Μακροχρόνια τοξικότητα στα 
ψάρια: 

NOEC (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 0,0043 mg/l 

Μέθοδος: flow-through test 

Χρόνος έκθεσης: 95 d 

Οξεία τοξικότητα στα δάφνια και 

άλλα υδρόβια ασπόνδυλα: 

EC50 (Daphnia magna [Νερόψυλλος ο μέγας]): 0,40 mg/l [Ακινησία] 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

Μακροχρόνια τοξικότητα στα 
δάφνια και άλλα υδρόβια 
ασπόνδυλα: 

NOEC (Daphnia magna [Νερόψυλλος ο μέγας]): 0,000015 mg/l [Αναπαραγωγή] 

Μέθοδος: flow-through test 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: ErC50 (Selenastrum capricornutum [πράσινα φύκια]): 0.111 mg/l 
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 Μέθοδος: στατική 

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

Οξεία τοξικότητα στα πουλιά: LD50 (Ορτύκια Bobwhite / Πάπια Mallard) >1,906 mg / kg bw 

Βραχυχρόνια τοξικότητα στα 
πουλιά: 

 

LC50 (Ορτύκια Bobwhite) >863 mg/kg bw/ημέρα 

LC50 (Πάπια Mallard) >1.261 mg/kg bw/ημέρα 

Μακροχρόνια τοξικότητα στα 
πουλιά: 

NOEC (Πάπια Mallard) = 70,2 mg/kg bw/ημέρα 

NOEC (Ορτύκια Bobwhite - αρσενικά) = 85,0 mg/kg bw/ημέρα  

NOEC (Ορτύκια Bobwhite - θηλυκά) = 82,8 mg/kg bw/ημέρα 

Οξεία τοξικότητα στις μέλισσες: 

 

LD50 (από του στόματος) = 74 μg δ.ο./μέλισσα 

LD50 (επαφή) >100 μg δ.ο./μέλισσα 

 

 ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΑΦΘΑ (Solvesso 150 ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια: 

LC50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 2 ÷ 5 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

Βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών για συστατικά παρόμοιας δομής. 

Οξεία τοξικότητα στην δάφνια και 

άλλα υδρόβια ασπόνδυλα: 

 

EC50 (Daphnia magna [Νερόψυλλος ο μέγας]): 3 ÷ 10 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

Βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών για συστατικά παρόμοιας δομής. 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: 

 

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata [πράσινα φύκια]): 11 mg/l 

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata [πράσινα φύκια]): 2,5 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

Βασίζεται σε δεδομένα δοκιμών για συστατικά παρόμοιας δομής. 

 

ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ - Αριθμός CAS: 91-20-3 

Οικολογική αξιολόγηση 

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο 
περιβάλλον: 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς [Δεδομένα από παρόμοια 
παρασκευάσματα]. 

Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο 
περιβάλλον: 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
[Δεδομένα από παρόμοια παρασκευάσματα]. 

 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

 

Pyriproxyfen Χαμηλή έως μέτρια εμμονή [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

Διαλύτης νάφθα (Solvesso 150 
ND) 

Ευκόλως βιοαποικοδομήσιμο [28 ημέρες - γλυκό νερό]. 

 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Pyriproxyfen Χαμηλό δυνητικό συσσώρευσης σε οργανισμούς. BCF, σε ολόκληρα ψάρια, έως 

1,495 [Δεδομένα από την έκθεση EFSA]. 

 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Pyriproxyfen Ακίνητο (KFoc 11.820 ÷ 35.728 mL/g) [Δεδομένα από την Έκθεση EFSA]. 

. 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και vPvB 

 

Pyriproxyfen Δεν  πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη, Τοξική) ή αΑαΒ (άκρως 
Ανθεκτική / άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη). 

Διαλύτης νάφθα (Solvesso 150 
ND) - Αριθμός ΕC: 918-811-1 

Δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη, Τοξική) ή αΑαΒ (άκρως 
Ανθεκτική / άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη), σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του 
Κανονισμού REACH (ΕC) 1907/2006. 
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12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα [CO2], μπορεί να αναπτύξει καπνούς που περιέχουν τοξικά 
αέρια (Οξείδια του Αζώτου [NOx], Οξείδιο του άνθρακα [CO]). 

 
 

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Απόρριψη σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της χώρας, σε χώρο εξουσιοδοτημένο για τη συλλογή και τη διάθεση 
των αποβλήτων. 

 

Προϊόν /περιέκτης: Πλύνετε τους χρησιμοποιημένους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας με άφθονο ζεστό νερό, 
αποφεύγοντας την εισπνοή και χειριστείτε τα υπολείμματα του πλυσίματος ως απόβλητα. Να 
μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους και καθαρούς περιέκτες. Οι χρησιμοποιημένοι 
περιέκτες θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / εθνικούς 
κανονισμούς. 

Προϊόντα πλυσίματος: Μην ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια ή κανάλια με υπολείμματα που προέρχονται από τις 
διαδικασίες αποθήκευσης, χειρισμού ή καθαρισμού του προϊόντος του  ή με τους 
χρησιμοποιημένους περιέκτες. Τα υπολείμματα πλυσίματος θα πρέπει να απορρίπτονται 
σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

14.1. Αριθμός UN: 3082 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής UN: Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρή, n.o.s   
(Pyriproxyfen και Διαλύτης Νάφθα) 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρυπαντής 

 
 

Χερσαίες μεταφορές: 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
[RID] 

Αριθμός UN: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρή, n.o.s. 
(Pyriproxyfen και Διαλύτης νάφθα)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Αριθμός κίνδυνου: 90  

Χερσαίες μεταφορές: 
Οδικές μεταφορές 
 [ADR] 

Αριθμός UN: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρή, n.o.s. 
(Pyriproxyfen και Διαλύτης νάφθα)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Αριθμός κίνδυνου: 90  

Εναέριες Μεταφορές 
[ICAO/IATA] 

Αριθμός UN: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρή, n.o.s. 
(Pyriproxyfen και Διαλύτης νάφθα)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Αριθμός κίνδυνου: 90  

Θαλάσσιες Μεταφορές 
[IMO/IMDG] 

Αριθμός UN: 3082 
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Υγρή, n.o.s. 
(Pyriproxyfen και Διαλύτης νάφθα)» 
Κλάση: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Αριθμός κίνδυνου: 90 

Θαλάσσιος Ρυπαντής 
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Ανατρέξτε στα Τμήματα 6, 7 και 8. 
 

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

Δεν εφαρμόζεται καθώς το KITROFIN, δεν προορίζεται για μεταφορά χύμα. 
 

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

 

Κανονισμός Θέμα Εφαρμογή 

Κανονισμός (ΕC) Aρ.1005/2009 
Ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος. 

Μη εφαρμόσιμο. 

Κανονισμός (ΕC) Aρ. 850/2004 Έμμονοι οργανικοί ρύποι. Μη εφαρμόσιμο. 

Κανονισμός (ΕC) Aρ. 649/2012 
 

Εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών. 

Μη εφαρμόσιμο. 

Κανονισμός (ΕC) Aρ. 
1907/2006 (REACH) 

Αρθρο 59- Κατάλογος υποψήφιων 
προς αδειοδότηση ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. 

Μη εφαρμόσιμο. 

Οδηγία 2012/18/EU του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (Seveso III) 

Αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων 
με επικίνδυνες ουσίες. 

Ποσότητες ορίου αναφοράς 
(E1 - Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - Επικίνδυνο για 
το υδρόβιο 
Περιβάλλον στην κατηγορία Οξεία 1 ή Χρόνια 
1): 
➢ Απαιτήσεις ορίου χαμηλότερης βαθμίδας = 

100 τόνοι, 
➢ Απαιτήσεις ορίου ανώτερης βαθμίδας = 200 

τόνοι. 

Οδηγία 98/24/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 

Προστασία της υγείας και ασφαλείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία 
από κινδύνους οφειλομένους σε 
χημικούς παράγοντες 

Εφαρμόσιμο. 

 
 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ). 
  
 

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες 

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και 
μειγμάτων (που τροποποιεί και καταργεί τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και επίσης, τροποποιεί τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006). 
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 830/2015. 

 
Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Κινδύνου (H-Statements) αναφέρεται στα Τμήματα 2 και 3 
 

Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς 

Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Η332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Η351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 

Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Η410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
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Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 
 

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Ασφάλειας (H-Statements) αναφέρεται στο Τμήμα 2 
 

P102 Μακριά από παιδιά. 

P261 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / 
εκνεφώματα. 

P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. 

P301+P310+P331 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ 
προκαλέσετε εμετό. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
 
Πλήρες κείμενο Τάξεων-και-Κατηγοριών Κινδύνου που αναφέρονται στο Τμήμα 3. 

 

Οξεία τοξ. 4 Οξεία τοξικότητα, Κατηγορίας 4. 

Υδρόβια Οξεία 1 Οξύς κίνδυνος (βραχυπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον. Οξεία τοξικότητα 1, Κατηγορίας 1. 

Υδρόβια Χρόνια 1 Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον. Χρόνια τοξικότητα, Κατηγορίας 1. 

Υδρόβια Χρόνια 2 Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον. Χρόνια τοξικότητα, Κατηγορίας 2. 

Υδρόβια Χρόνια 3 Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον. Χρόνια τοξικότητα, Κατηγορίας 3. 

Οφθαλμ. Βλάβη 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορίας 1. 

Ερεθ. Οφθ. 2 Σοβαρός ερεθισμός των ματιών, Κατηγορίας 2. 

Ερεθ. Δέρμ. 2 Σοβαρός ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορίας 2. 

Αναρ. Τοξ. 1 Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορίας 1. 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα - στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορίας 3. 

 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο ΔΔΑ: 
 

ACGIH  
American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Αµερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων 
Βιοµηχανίας 

ADR 
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: Ευρωπαϊκή 
Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

BCF Bioconcentration Factor: Παράγοντας Βιοσυσσώρευσης 

bw  body weight: Σωματικό βάρος 

CAS Chemical Abstract Service: Χημική Υπηρεσία Περιλήψεων 

CLP Classification, Labelling and Packaging Regulation: Κανονισμός για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και 
Συσκευασία 

CSA Chemical Safety Assessment: Χημική Αξιολόγηση Ασφαλείας 

EC European Community: Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

EC10 10% Effective Concentration: 10% Συγκέντρωση Επίδρασης 

EC50: 50% Effective Concentration: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης 

EFSA European Food Safety Authority: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 

ErC50  
Effective Concentration 50 in terms of reduction of growth rate: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης όσον αφορά στη 
μείωση του ρυθμού αύξησης. 

IATA International Air Transport Association: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

ICAO International Civil Aviation Organization: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

ICSC International Chemical Safety Cards: Διεθνής Κάρτα Χημικής Ασφάλειας  
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ILO  International Labour Organization: Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 

IMDG Code The International Maritime Dangerous Goods Code: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

LC50 50% Lethal Concentration: 50% Θανατηφόρος Συγκέντρωση 

LD50 50% Lethal Dose: 50% Θανατηφόρος Δόση 

NDS  Maximum permissible exposure level/concentration: Μέγιστο επιτρεπτό όριο/συγκέντρωση έκθεσης 

ΝDSCH Maximum short-term exposure level/concentration: Μέγιστο όριο/συγκέντρωση βραχυπρόθεσμης έκθεσης 

n.o.s. Not otherwise specified entry: Εκτός άλλως ορίζεται 

NOEC No Observed Effect Concentration: Συγκέντρωση Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

NOEL No Observed Effect Level: Επίπεδο Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)   

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic: Ανθεκτική (Έμμονη), Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ) 

REACH Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals: Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών 
Προϊόντων (REACH) 

RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail: Κανονισμός για τις Διεθνείς 
Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

SDS Safety Data Sheet: Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) 

UE Unione Europea: Ευρωπαϊκή Ένωση 

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative: άκρως Ανθεκτική (Έμμονη) και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αΑαΒ) 

 
 
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος ΔΔΑ είναι παρόμοια προϊόντα και ουσίες και τα αντίστοιχα ΔΔΑ 
τους. Τα δεδομένα σχετικά με το δρών συστατικό, έχουν ληφθεί από: 
 

➢ «Αξιολόγηση από ομότιμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων για τη δραστική ουσία pyriproxyfen», που 
εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 17/05/2019. 

➢ Διεθνής Κάρτες Χημικής Ασφάλειας του ILO. 
➢ Τράπεζα Δεδομένων Επικίνδυνων Ουσιών (HSDB) - Δίκτυο Δεδομένων Τοξικολογίας. 

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ακριβείς και αξιόπιστες βάσει όλων το διαθέσιμων 
στοιχείων, της γνώσης και της εμπειρίας μας αναφορικά με το προϊόν, 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 συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές 
ποιότητας του προϊόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν και δεν ισχύουν εάν το προϊόν 
αυτό χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα/ υλικά. Σε περίπτωση συνδυασμών ή μειγμάτων, βεβαιωθείτε ότι 
οποιοσδήποτε νέος κίνδυνος θα πρέπει να επισημανθεί.  
Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν απαλλάσσει επ’ ουδενί τρόπο το χρήστη από την τήρηση όλων των υφιστάμενων 
τοπικών / εθνικών κανονισμών σχετικά με το προϊόν, αναφορικά με όλες τις πτυχές που αφορούν στο περιβάλλον, την ασφάλεια 
και υγιεινή στην εργασία. 
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