∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CLARTEX NEO
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε σε συµµόρφωση µε τους
Κανονισµούς µε αριθ. 1272/2008/ΕΚ (CLP)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1-Στοιχεία σκευάσµατος
Εµπορικό όνοµα:CLARTEX NEO
1.2-Σχετικές προσδιοριζόµενες χρήσεις ουσίας/µειγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις:
Κοχλιολειµακοκτόνο- ∆όλωµα χρησιµοποιούµενο για την καταπολέµηση σαλιγκαριών και γυµνοσαλιάγκων
1.3-Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας:
DE SANGOSSE S.A.S
Bonnel – CS10005 - 47480 PONT DU CASSE (Γαλλία)
: +33 5 53 69 36 30 - Fax: + 33 5 53 66 30 65
Υπεύθυνο Τµήµα για πληροφορίες: Τµήµα Εγκρίσεων
: +33 5 53 69 81 89 - Fax: + 33 5 53 47 95 01
E-mail: fds@desangosse.com
1.4-Τηλεφωνικός αριθµός επείγουσας ανάγκης:
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777

------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1-Ταξινόµηση του µείγµατος:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008/ ΕΚ (CLP) και τις τροποποιήσεις του
Εικονογράµµατα: ∆εν ανταποκρίνεται στα σχετικά κριτήρια ταξινόµησης-Κανενα εικονόγραµµα.
∆ηλώσεις επικινδυνότητας: ∆εν ανταποκρίνεται στα σχετικά κριτήρια ταξινόµησης- Καµία δήλωση.
2.2-Στοιχεία επισήµανσης /ετικέτας:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 CLP) και τις τροποποιήσεις του
Εικονογράµµατα: ∆εν ανταποκρίνεται στα σχετικά κριτήρια ταξινόµησης-Κανενα εικονόγραµµα.
∆ηλώσεις επικινδυνότητας: ∆εν ανταποκρίνεται στα σχετικά κριτήρια ταξινόµησης- Καµία δήλωση.
∆ηλώσεις προφύλαξης:
P102+ P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P234: Να διατηρείται µόνο στον αρχικό περιέκτη
P262: Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα, ή µε τα ρούχα
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον
P 301+P 310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό
EUH210: ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης
Άλλα στοιχεία ετικετών :
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν η τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά
σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες
επιφάνειες και τους δρόµους.
SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα µαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος
Προσοχή, φυτοπροστατευτικό προϊόν!
Το προϊόν είναι δηλητηριώδες για τα κατοικίδια ζώα. Κρατήστε µακριά τα κατοικίδια.
Μην το τοποθετείτε σε σωρούς.
Για να προστατέψετε πουλιά, άγρια και κατοικίδια ζώα σκουπίστε και µαζέψτε αµέσως όσο προϊόν έχει χυθεί
κατά λάθος µαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.
Να αποφεύγετε οποιαδήποτε µη αναγκαία επαφή µε το φυτοπροστατευτικο αυτό προϊόν.
Αρ. έκδοσης: 1
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Λανθασµένη χρήση µπορεί να αποβεί επιβλαβής.
Απαγορεύεται η επαναχρησιµοποίηση των αρχικών ή κενών µέσων συσκευασίας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Επανειληµµένες εφαρµογές συνιστώνται υπό συνθήκες µεγάλης πίεσης από σαλιγκάρια και γυµνοσάλιαγκες.
2.3 - Άλλοι κίνδυνοι:
Μέχρι σήµερα κανένας άλλος κίνδυνος δεν είναι γνωστός.

------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3.1 - Μείγµατα:
Αυτό το µείγµα περιέχει 4% metaldehyde /µεταλδεΰδη – (Αριθ. CAS 108-62-3

Αριθµός ΕΚ: 203-600-2)

Ταξινόµηση και επισήµανση της ουσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 CLP) και τις
τροποποιήσεις του
Χηµική ονοµασία
Metaldehyde

Εικονογράµµατα
F Εύφλεκτα στερεά, κατηγορία 2
Οξεία τοξικότητα κατηγορία 3

∆ηλώσεις κινδύνου *
H228, H301

*Πλήρες κείµενο των φράσεων και δηλώσεων κινδύνου: Βλέπε Ενότητα 16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1-Περιγραφή των πρώτων βοηθειών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
•
Να αποµακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή εργασίας. Να τον µεταφέρετε σε καλά αεριζόµενο
χώρο και να τον προστατέψετε από υποθερµία.
•
Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόµα και µην προκαλέσετε εµετό σε άτοµο που νυστάζει,
είναι σε κώµα ή έχει σπασµούς. Να επικοινωνήσετε µε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
Συµβουλευθείτε ένα γιατρό και δείξτε του την συσκευασία ή την ετικέτα.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
•
Ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά τα µάτια µε νερό για 15-20 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.
•
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, µετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να
ξεπλύνετε τα µάτια.
•
Ελέγξτε αν εµφανιστούν τα παρακάτω συµπτώµατα.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ:
•
Το σκεύασµα είναι σε µορφή κοκκώδους δολώµατος που δεν εκλύει σκόνη. Η εισπνοή δεν έχει
εφαρµογή ως οδός έκθεσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ:
•
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα. Πλύνετέ τα στο πλυντήριο πριν τα επαναχρησιµοποιήσετε.
•
Πλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι.
•
Ελέγξτε αν εµφανιστούν τα παρακάτω συµπτώµατα.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ:
•
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα µε άφθονο νερό.
•
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε τη συσκευασία/
ετικέτα/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
•
Μην προκαλέσετε εµετό, εκτός εάν σας το υποδείξει ο γιατρός ή το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων.
•
Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
•
4.2-Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις οξείας και µεταγενέστερης έκθεσης
Κλινικά συµπτώµατα: ∆ιαταραχή του νευρικού και του πεπτικού συστήµατος
4.3-Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης επείγουσας ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν είναι γνωστό κανένα αντίδοτο. Σε περίπτωση έκθεσης εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία (πλύση
στοµάχου / χορήγηση ενεργού άνθρακα και καθαρκτικού).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρ. έκδοσης: 1
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 01/06/2016

Σελίδα 2 / 6

5 – ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1-Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
Χρησιµοποιήστε αφρό, ξηρά χηµικά, διοξείδιο του άνθρακα ή δέσµη εκτόξευσης νερού, για την αντιµετώπιση
πυρκαγιάς. Προτιµάται η χρήση αφρού ή ξηρών χηµικών για την αποφυγή υπερβολικής απορροής νερού.
5.2-Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το µείγµα:
Το µείγµα δεν αναφλέγεται εύκολα και δεν επιταχύνει την καύση. Σε συνθήκες πυρόλυσης ή καύσης θα
απελευθερωθούν συνήθη προϊόντα οργανικής καύσης.
5.3-Συστάσεις για τους πυροσβέστες:
Προστατευτικός εξοπλισµός για την κατάσβεση: Ο συνήθης εξοπλισµός για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1-Ατοµικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:
Οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις συνιστώµενες διαδικασίες στις ενότητες 7 και 8 του παρόντος δελτίου
δεδοµένων ασφαλείας κατά το χειρισµό, την αποθήκευση και τους ελέγχους έκθεσης.
6.2-Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μαζέψτε το δυνατόν περισσότερο από το χυµένο δόλωµα, τοποθετείστε το σε ένα βαρέλι συλλογής αποβλήτων
µε σχετική επισήµανση και καταστρέψετε το σε εγκεκριµένη εγκατάσταση καταστροφής.
6.3-Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό της διαρροής και καθαρισµό
Μαζέψτε το χυµένο δόλωµα µε εργαλεία (π.χ φαράσι, σκούπα) ακλουθώντας της ανωτέρω αναφερόµενες
οδηγίες χρήσης. Ανακτήστε το προϊόν µε σκούπισµα ή αναρρόφηση. Τοποθετείστε το σε ειδικό βαρέλι συλλογής
αποβλήτων µε ειδική επισήµανση και ανακυκλώστε ή καταστρέψτε το σύµφωνα µε την ισχυουσα νοµοθεσία.
Μετά από τη συλλογή του χυµένου δολώµατος καθαρίστε την µολυσµένη περιοχή µε νερό και απορρυπαντικό.
Αποφύγετε τη διαρροή του νερού του ξεπλύµατος σε επιφανειακά νερά ή στο αποχετευτικό δίκτυο.
6.4–Παραποµπή σε άλλες ενότητες:
--

------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1-Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων για την περίπτωση πυρκαγιάς. Βλέπε ενότητα 8 για τον προστατευτικό
εξοπλισµό.
7.2-Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Να φυλάσσεται µε ασφάλεια. Να φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα και παιδιά. Να διατηρείται στην αρχική
συσκευασία του.
7.3-Ειδική τελική χρήση
Αυτό το προϊόν είναι ένα κοχλιολειµακοκτόνο δόλωµα (καταπολεµά σαλιγκάρια και γυµνοσάλιαγκες).

------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1-Παράµετροι ελέγχου
Αν και αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο, οι χειριστές πρέπει να γνωρίζουν ότι η δραστική
ουσία είναι επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
8.2-Έλεγχοι έκθεσης:
• ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Το µειγµα είναι στη µορφή κόκκων και δεν υπάρχει κίνδυνος από εισπνοή.
•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: Συνιστάται οι χρήστες να φορούν ελαστικά γάντια µίας χρήσης, από λατέξ ή
παρόµοιο υλικό, κατάλληλα για χηµική προστασία από βιολογικούς κινδύνους.
Να προσέχετε κατά την
αφαίρεση και την απόρριψη των γαντιών. Οι χρήστες θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους αµέσως µετά το
χειρισµό.

•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Το προϊόν δεν είναι σε µορφή σκόνης, δεν ερεθίζει τα µάτια και δεν έχει
προκαλεί κανένα σχετικό κίνδυνο. ∆εν απαιτείται ειδική προστασία των µατιών εφόσον χρησιµοποιείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.

•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ: Το προϊόν δεν είναι σε µορφή σκόνης και δεν προκαλεί ερεθισµό ή
ευαισθητοποίηση δέρµατος.
∆εν απαιτείται ειδικός προστατευτικός ρουχισµός ή εξοπλισµός εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.
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9 - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
9.1- Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
ΟΨΗ: (Κοκκώδες)
ΧΡΩΜΑ: Μπλε
ΟΣΜΗ: Αλεύρι
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα
ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: ∆εν είναι οξειδωτικό
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: ∆εν είναι εκρηκτικό
ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα
ΣΤΑΘΕΡΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ HENRY: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα
pH: 5.8
∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: Αδιάλυτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ N-ΟCTANOL/WATER (log Pow): ∆εν υπάρχουν δεδοµένα
9.2- Άλλες πληροφορίες
--

------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣTIKΟΤΗΤΑ
10.1-Αντιδραστικότητα
∆εν είναι γνωστό να υφίσταται το προϊόν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χειρισµού.
10.2-Χηµική σταθερότητα
Το σκεύασµα είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
10.3-Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
∆εν είναι γνωστό να υφίσταται το προϊόν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χειρισµού.
10.4-Συνθήκες προς αποφυγή
∆εν είναι γνωστό να υφίσταται το προϊόν επικίνδυνες αντιδράσεις σε επαφή µε άλλες ουσίες.
10.5-Μη συµβατά υλικά
∆εν είναι γνωστό να υφίσταται το προϊόν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χειρισµού.
10.6-Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
∆εν είναι γνωστό να παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης του
σκευάσµατος. Σε συνθήκες πυρόλυσης ή καύσης εκλύονται οι συνήθεις ενώσεις οργανικής καύσης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1- Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιδράσεις
ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Τοξικολογικές πληροφορίες για ένα µίγµα που περιέχει 4% metaldehyde
LD50 /Οξεία τοξικότητα από το στόµα σε επίµυες: >2000 mg/kg-Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν ταξινοµείται
LD50/Οξεία τοξικότητα από το δέρµα σε επίµυες: > 2000 mg/kg-Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν ταξινοµείται
LC50 /Οξεία τοξικότητα από εισπνοή: ∆εν έχει εφαρµογή
Οξεία ερεθιστικότητα οφθαλµών σε κουνέλι: Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν ταξινοµείται
Οξεία ερεθιστικότητα δέρµατος σε κουνέλι: Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν ταξινοµείται
Οξεία ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα (LLNA) σε ποντίκια: Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων δεν
ταξινοµείται.
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
Πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde:
NOEL (21 ηµέρες) - κουνέλι: 1000 mg/kg
NOEL (90 ηµέρες) – επίµυες: 21 mg/kg
NOEL (104 εβδοµάδες) – επίµυες: 2 mg/kg
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
Πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde: ∆εν είναι καρκινογόνος
ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ: Καµία ένδειξη µεταλλαξιγόνου δράσης

Αρ. έκδοσης: 1
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 01/06/2016
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ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
Πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde: Καµία επίδραση στην αναπαραγωγή.

------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1-Τοξικότητα
ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Υ∆ΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Οικολογικές πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde
LC50 –Ψάρια (96 ώρες): 75mg/l (Oncorhynchus mykiss) και > 100mg/l 0.71mg/l (Cyprinus carpio)
EC50 –Φύκη (72 ώρες): >200 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC50–Dafnia (48 ώρες) : >90mg/L (Daphnia magna)
ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Οικολογικές πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde
Οξεία τοξικότητα NOEC -Γαιοσκώληκες (14 ηµέρες) > 1000 mg/kg εδάφους (Eisenia foetida)
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ
LD50 /Οξεία τοξικότητα από το στόµα :> 87.5 µg δ.ο./µέλισσα
LD50 /Οξεία τοξικότητα από επαφή: >113 µg δ.ο./µέλισσα
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΤΗΝΑ
Οικολογικές πληροφορίες για τη δραστική ουσία Metaldehyde
LD50 /Οξεία τοξικότητα από το στόµα: 170 mg/kg, σ.β. - ιαπωνικό ορτύκι (Coturnix Coturnix)
196 mg/kg, σ.β. - πάπια πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
262 mg/kg, σ.β. - φασιανός (Phasanius colchicus)
Οικολογικές πληροφορίες για ένα µείγµα που περιέχει 5% metaldehyde
LD50 /Οξεία τοξικότητα από το στόµα: 1,582.90 mg/kg, ιαπωνικό ορτύκι (Coturnix Coturnix japonica)
12.2-Εµµονή και αποικοδόµηση στο έδαφος:
∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
∆εδοµένα για τη δραστική ουσία Metaldehyde: ∆εν βιοαποικοδοµείται εύκολα
12.3-∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης:
∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
12.4-Κινητικότητα στο έδαφος:
∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
12.5-Αποτελέσµατα των αξιολογήσεων ΑΒΤ (PBT) και αΑαΒ (vPvB)
∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το σκεύασµα
12.6-Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις
--

------------------------------------------------------------------------------------------------------13 –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ /ΑΠΟΡΡΙΨΗ
13.1-Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
ΜΕΙΓΜΑ (ΠΡΟΪΟΝ): Για τη διάθεσή του προϊόντος πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες µέθοδοι απόρριψης
για την αποφυγή της έκθεσης του σκευάσµατος σε µη-στόχους άγρια ή κατοικίδια ζώα. Μην το απορρίπτετε σε
κάδους οικιακών απορριµµάτων. Αποτεφρώστε ή επικοινωνήστε µε τις αρµόδιες τοπικές/περιφερειακές ή εθνικές
αρχές ή µε κάποια ιδιωτική αξιόπιστη εταιρεία διάθεσης αποβλήτων για την παραλαβή και την απόρριψη
ανεπιθύµητων ποσοτήτων του προϊόντος. Μη ρυπαίνετε στο αποχετευτικό ή υδρευτικό δίκτυο και αγωγούς.
Αναφερθείτε στους τοπικούς κανονισµούς αποβλήτων και περιβαλλοντολογικούς κανονισµούς.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Τα κενά µέσα συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
για κανέναν άλλο σκοπό και πρέπει να
καταστρέφονται κατά προτίµηση µε αποτέφρωση λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρ. έκδοσης: 1
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 01/06/2016
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14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οδηγίες Ηνωµένων Εθνών για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (κανονισµοί ADR, IATA, IMDG).
14.1-Αριθµός UN:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς.
14.2-Κατάλληλη UN επισήµανση µεταφορά:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς.
14.3- Κλάση επικινδυνότητας κατά τη µεταφορά:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς.
14.4-Οµάδα (τύπος) συσκευασίας:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς.
14.5-Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς.
14.6-Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη:
Καµία ειδική προφύλαξη
14.7-Μεταφορά χύδην σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC:
∆εν υπάρχει ειδική ταξινόµηση

------------------------------------------------------------------------------------------------------15 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
15.1- Ειδική νοµοθεσία για την ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον για την ουσία
Εθνικοί κανονισµοί:
-15.2-Αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας
--

------------------------------------------------------------------------------------------------------16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πλήρες κείµενο των δηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέροντα στην Ενότητα 3:
H228: Εύφλεκτο στερεό
H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
Συντµήσεις και ακρωνύµια:
CLP: Classification, Labelling and Packaging
LD50: Lethal dose 50%
LC50: Lethal concentration 50%
NOEL: No observable level effect
NOEC: No observed effect concentration
EC50: Effective concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic ΑΒΤ: Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη και Τοξική
vPvB: very Persistant, very Bioaccumulative αΑαΒ: άκρως Aνθεκτική και άκρως Bιοσυσσωρευτική
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
Λεπτοµέρειες για τροποποιήσεις από την τελευταία έκδοση:
Οι τυχόν κάθετες γραµµές στο αριστερό περιθώριο των προηγουµένων σελίδων υποδεικνύουν τροποποίηση από
την αρχική έκδοση.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας βασίζονται στην τρέχουσα τεχνική
και επιστηµονική γνώση µας για το προϊόν.
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σαν ένας οδηγός και δεν υπονοείται ότι αποτελούν
εγγύηση για τις συγκεκριµένες προδιαγραφές του προϊόντος ή για τις συγκεκριµένες τοπικές απαιτήσεις.
Οι παραλήπτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας έχουν αναγνωστεί και κατανοηθεί κατάλληλα από όλους που χρησιµοποιούν, χειρίζονται, απορρίπτουν
ή έρχονται σε επαφή µε το προϊόν.
Ο εξουσιοδοτηµένος τοπικά υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος µας, θα προσαρµόσει αυτό το δελτίο
δεδοµένων εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τις εθνικές απαιτήσεις.
Αρ. έκδοσης: 1
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 01/06/2016
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