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Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και
συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ,
2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα
με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική
ουσία fipronil.
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5. Την έγκριση του προϊόντος GOLIATH GEL, RAVOSIT που έλαβε στη Γαλλία με
αριθμό FR-2015-0027/ 19/4/2016 (R4BP3 Asset No: FR-0008544-000), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

9. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”
στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».

10. To με αρ. πρωτ 3786/43358/8-4-2016 εισηγητικό σημείωμα  του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

11.Την υπ΄αριθ πρωτ. 8695/99197/15-9-2015 αίτηση για παράλληλη αμοιβαία αναγνώριση
και την με αρ. πρωτ 9255/104536/30-8-2013 αίτηση γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για
αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0202 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: GOLIATH GEL, RAVOSIT GEL
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (RB).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 0.05 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99,95%  β/β
Περιέχεται πικραντικός παράγοντας

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 95 %

5. Παρασκευαστής της δ.ο BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch (Ελβετία)

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25
Μαρούσι

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της έγκρισης

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Scotts France SAS, (Γαλλία)

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Schirm GmbH, (Γερμανία)
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9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Schirm GmbH, (Γερμανία)

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
Επιτρέπεται η πώληση μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών που
έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 19-04-2021.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά
ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 24/6/2016 η υπ΄αριθ 12358/29-4-2004,
άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνου υγειονομικής σημασίας)
GOLIATH GEL (δραστική ουσία: fipronil 0.05%), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ.
πρωτ. 100987/29-4-2004 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κάτοχο
έγκρισης την BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω
σκευάσματος:
 α. Απαγορεύεται από την (24/12/2016) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης

προς όλα τα σημεία πώλησης και
 β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 24/6/2017) για την  πώληση τους από τα

καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.
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Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 24/6/2017 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της
έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

.
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
GOLIATH GEL, RAVOSIT GEL
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1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση)

GOLIATH GEL
RAVOSIT GEL

Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.Όνομα και διεύθυνση του κατόχου
της έγκρισης

Διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151
25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0202
Ημερομηνία έκδοσης 24/6/2016
Ημερομηνία λήξης έγκρισης 19-04-2021.

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή Scotts France SAS

Διεύθυνση παρασκευαστή 21, chemin de la Sauvegarde 69134 Ecully
Cedex France  (Γαλλία)

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Schirm GmbH, Dieselstrasse 8 85107 Baar-
Ebenhausen Germany (Γερμανία)

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία fipronil

Όνομα παρασκευαστή BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch

Διεύθυνση παρασκευαστή Im Tiergarten 7 8055 Zürich Switzerland
(Ελβετία)

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

BASF AGRI Production SAS, 32, rue de Verdun
76410 St.-Aubin-les-Elbeuf France (Γαλλία)

www.basf-agro.gr
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2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα Ονομασία
κατά IUPAC

Δράση CAS
number

EC
number

Περιεκτικότητ
α (%)

Fipronil (±)-5-amino-1-
[2,6 dichloro-
α,α,α –
trifuoro-p-
tolyl)-4-
trifluoromethyl
sulfinylpyrazol
e-3-
carbonotrile

Δραστική
ουσία

120068-37-3 424-610-5 0.05

2.2 Τύπος σκευάσματος : RB (δόλωμα έτοιμο προς χρήση).

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Εσωτερικοί χώροι-Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 – Εντομοκτόνο.

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή γέλης για τον έλεγχο
των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. Μόνον για χρήση
σε κλειστούς χώρους.

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Χρήση από επαγγελματίες σε εσωτερικούς χώρους

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

1. Blatellidae: Blattella germanica, Supella longipalpa.
Κοινή ονομασία: Γερμανικές κατσαρίδες, Καφέ
κατσαρίδες.
Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και Νύμφες.

2. Blattidae: Blatta orientalis, Periplaneta americana.
Κοινή ονομασία: Ανατολικές κατσαρίδες, Αμερικανικές
κατσαρίδες.

Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και Νύμφες.
Πεδίο εφαρμογής Μόνο εσωτερικοί χώροι.
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Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος αυξάνεται όταν
τοποθετείται μέσα ή κοντά σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο,
αναζητούν ή βρίσκουν τροφή οι κατσαρίδες. Τέτοια μέρη είναι
συνήθως σκοτεινά, ζεστά, υγρά και δυσπρόσιτα από τους
ανθρώπους π.χ. πίσω από ψυγεία, ντουλάπια και μέσα σε
ηλεκτρικό εξοπλισμό. Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει
να μέρη αυτά να εντοπισθούν και να επιθεωρηθούν για τυχόν
προσβολές. Πριν από κάθε εφαρμογή η περιοχή θα πρέπει να
καθαριστεί και τακτοποιηθεί και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα
τρόφιμα.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Δόσεις:

1. Για Blattella germanica, Supella longipalpa.

    α. χαμηλή προσβολή: 0.03 γραμ./μ2 (1 σταγόνα /μ2)

     β. έντονη προσβολή: 0.06 γραμ./μ2 (2 σταγόνες /μ2)

2. Για Blatta orientalis, Periplaneta americana.
α. χαμηλή προσβολή: 0.06 γραμ./μ2 (2 σταγόνες/μ2)

    β. έντονη προσβολή: 0.09 γραμ./μ2 (3 σταγόνες/μ2)
(Η μία σταγόνα (δόση) των 0.03 γραμ. έχει διάμετρο περίπου 3-4
χιλιοστά).

Συχνότητα εφαρμογής: Μια εφαρμογή είναι επαρκής. Ωστόσο,
οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επιθεωρούνται στη
συνέχεια, κάθε εβδομάδα. Σε περιπτώσεις έντονης αρχικής
προσβολής ίσως απαιτηθεί και δεύτερη εφαρμογή αν η πρώτη
έχει καταναλωθεί και υπάρχουν ακόμη ζωντανές κατσαρίδες.

Η μέση διάρκεια δράσης, μιας συνηθισμένης εφαρμογής,
κυμαίνεται από 3 μέχρι 7 ημέρες. Συνήθως οι κατσαρίδες
εξοντώνονται λίγες ώρες αφού καταναλώσουν το δρων
συστατικό. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής οι νεκρές
κατσαρίδες θα εμφανιστούν εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Περιγραφή συσκευασίας: σφραγισμένα πλαστικά φυσίγγια.
Μέγεθος: 20 ή 35 γραμ.
Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Ασφάλεια: Το φυσίγγιο που είναι σφραγισμένο, εμποδίζει την
έξοδο του περιεχομένου, μέχρις ότου κλειδωθεί στο πιστόλι
εφαρμογής. Το σκεύασμα συνοδεύεται από κατάλληλο
ακροφύσιο.
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4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση --

Κατηγορία κινδύνου Χρόνια Τοξικότητα – κατηγορία 3

Δήλωση
επικινδυνότητας

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Επισήμανση

Προειδοποιητική λέξη --

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Δηλώσεις προφύλαξης P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα για το
σκοπό αυτό σημεία.

Παρατήρηση 1. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
2. Μην εφαρμόζετε σε σημεία που έχουν εύκολα πρόσβαση

παιδιά ή κατοικίδια.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 Εσωτερικοί χώροι-Επαγγελματική χρήση
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Διαβάζετε πάντα τη σήμανση ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες
χρήσης.
Ακολουθήστε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή
κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές όπου το προϊόν δεν έχει πιθανότητα να εισρεύσει σε σχισμές ή να
βραχεί, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερά καθαρισμού.
Για βέλτιστο αποτέλεσμα, σεβαστείτε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με
κάθε είδους τροφή.
Το δόλωμα πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή διαθέσιμης τροφής για τις κατσαρίδες.
Για βέλτιστο αποτέλεσμα, ελέγχετε το δόλωμα μια φορά την εβδομάδα και αντικαθιστάτε τις
σταγόνες σκευάσματος όταν έχουν ολικώς ή μερικώς καταναλωθεί, καταστραφεί ή αλλοιωθεί.
Στο τέλος κάθε εφαρμογής, μαζέψτε τα υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, πρέπει να εφαρμόζετε τις ακόλουθες
συστάσεις:
1. Εναλλάσσετε τις εφαρμογές με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό
τρόπο δράσης.
2. Ακολουθήστε μεθόδους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, όπως ο συνδυασμός χημικών και
φυσικών μεθόδων καθώς και άλλα μέτρα για τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές
ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, στοχευόμενο είδος, συνθήκες χρήσης, κλπ.).
3. Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επιτόπου: αν χρειαστεί, να ερευνήσετε τις
αιτίες της τυχόν μειωμένης αποτελεσματικότητας έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει
ανθεκτικότητα ή για να εντοπίσετε πιθανή ανθεκτικότητα.
4. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υποπτεύεσθε ή διαπιστώνετε την εμφάνιση
ανθεκτικότητας.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μη αποτελεσματικής χρήσης.
6. Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, ανοιγοκλείνοντας τα
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά.
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν
εμφανιστούν συμπτώματα, δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό.
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν
συμπτώματα. Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Καθαρίστε
σχολαστικά τα υποδήματα πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν
εμφανιστούν συμπτώματα, δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σημείωση για το γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνία με το κέντρο  δηλητηριάσεων
αμέσως εάν έχουν καταποθεί ή έχει γίνει εισπνοή μεγάλης ποσότητας.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα,
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Μην αδειάζετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε τρεχούμενα ύδατα, σε αγωγούς
υδάτων (νεροχύτης, τουαλέτα,…) και στις αποχετεύσεις.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν με απορροφητικό χαρτί.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και δοχεία πολυεθυλενίου
υψηλής πυκνότητας.

6. Άλλες πληροφορίες
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