
ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία

RATIMOR 0.005 BB

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και
αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση
Τρωκτικοκτόνο, αντιπηκτικό δόλωµα σε µορφή κύβων παραφ ίνης (BB)

Μη συνιστώµενη χρήση
χωρίς δεδοµένα

1.3. Στοιχεια εταιρειασ / επιχειρησησ

διανοµέασ
UNICHEM D.O.O.
Διεύθυνση: Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia
Τηλ.: +386 1 755 81 50
Φαξ : +386 1 755 81 55 
www.unichem.si
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: unichem@unichem.si

1.4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης καλέστε το Κέντρου Δηλητηριάσεων

210 77 93 777

Αριθµός τηλεφώνου του προµηθευτή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
+386 1 755 81 50

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόµηση ουσιών ή µειγµάτων
Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ
Το µείγµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
διατίθεται σε επαγγελµατίες χρήστες κατόπιν αιτήµατος.

Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε την οδηγία 67/548/EΟΚ ή 99/45/EΚ
Το µείγµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
διατίθεται σε επαγγελµατίες χρήστες κατόπιν αιτήµατος.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον
κανονισµό 1907/2006

Εµπορική ονοµασία: RATIMOR 0.005 BB
Ηµεροµηνία παραγωγής: 14.10.2014
Ηµεροµηνία τροποποιήσεων: 24.11.2014
Ζήτηµα: 1

Εκτύπωση ηµεροµηνίας: 23.3.2015 Σελίδα 1 από  12 συνέχεια στην επόµενη σελίδα …



2.2 Στοιχεία ετικέτας
2.2.1. Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ (CLP)

EUH401  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες
χρήσης.
P102  Μακριά από παιδιά.
P103  Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P220  Αποθηκεύστε µακριά από τρόφ ιµα, ποτά και ζωοτροφές
P262  Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα.
P270  Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα
µάτια/πρόσωπο.
P301 + P310  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P405  Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P501  Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

2.2.2. περιλαµβάνει:
-

2.2.3. Ειδικές προειδοποιήσεις
Μην τοποθετείτε το σκεύασµα σε µέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα καιπουλιά (αγροτικά ή µη).
Μην τοποθετείτε τα δολώµατα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή µε τρόφ ιµα ή ζωοτροφές.
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και µετά την εφαρµογή.
Οι επαγγελµατίες χρήστες θα πρέπει να φορούν µάσκα και προστατευτικό εξοπλισµό κατά τον χειρισµό των
δολωµάτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
χωρίς δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

3.1. Ουσίες
-

3.2. Μείγµατα

Χηµική
ονοµασία

CAS
EC
Index

% Ταξινόµηση σε συµµόρφωση
µε τον κανονισµό  1272/2008/EΚ
(CLP)

Ταξινόµηση σε
συµµόρφωση µε την
οδηγία 67/548/EΟΚ

Αριθµός
καταχ .

Μπροντιφάκουµ 56073-10-0
259-980-5
607-172-00-1

0.005 Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 1; H310
STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

T+; R27/28
T; R48/24/25
N; R50/53

-

Βενζοϊκό
δενατόνιο

3734-33-6
223-095-2
-

0,001 Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 3; H412

Xn; R20
Xi; R37/38-41
R52/53

-
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Ζήτηµα: 1
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Εκτύπωση ηµεροµηνίας: 23.3.2015 Σελίδα 2 από  12 συνέχεια στην επόµενη σελίδα …



ΤΜΗΜΑ 4. ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

4.1. Πρώτες βοήθειες
Γενικές οδηγίες/γενικά µέτρα
Το σκεύασµα περιέχει δραστική ουσία brodifacoum που είναι αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Σε περίπτωση έκθεσης
στο σκεύασµα καλέστε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή
απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση σε έναν γιατρό περιγράφοντας την κατάσταση των συµπτωµάτων της
µόλυνσης (αναφέρετε τις οδηγίες πρόληψης και θεραπείας που αναγράφονται στην ετικέτα, επαληθεύστε
την δόση και την έκταση της έκθεσης στη µόλυνση).

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα
Αφαιρέστε τη µολυσµένη ενδυµασία. Έπειτα από επαφή µε το µείγµα, πλύνετε αµέσως τα µέρη του σώµατος µε
άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση συµπτωµάτων που δεν υποχωρούν, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό , κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε
περίπτωση συµπτωµάτων που δεν υποχωρούν, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση (υπερβολικής) εισπνοής
Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή στο φρέσκο αέρα. Σε περίπτωση συµπτωµάτων που δεν
υποχωρούν, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση κατάποσης
Μην προκαλείτε εµετό. Εκπλύνετε το στόµα µε νερό. Σε περίπτωση αµφ ιβολιών ή εµφάνισης συµπτωµάτων,
αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Δείξτε στον γιατρό την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδοµέν ων ασφαλείας.

4.2. Συµπτώµατα
Για επαφή µε το δέρµα

-

Για επαφή µε τα µάτια
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ενδέχεται να εµφανιστεί κοκκινίλα, πόνος ή δάκρυσµα.

Εισπνοή
-

Κατάποση
Το προϊόν είναι το αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο µε δράση η οποία είναι χαρακτηριστική των κουµαρινών.
Η δηλητηρίαση προκαλεί αιµορραγικές διαταραχές και αυξηµένη τάση αιµορραγίας.
Σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης, η βαριά εσωτερική αιµορραγία µπορεί να προκαλέσει κυκλοφορική
καταπληξία και επακόλουθο θάνατο.
Τα συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν έπειτα από µερικές ηµέρες.
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4.3. Ένδειξη για άµεση ιατρική περίθαλψη και αναγκαία ειδική αγωγή
Σε περίπτωση αιµορραγίας ή µειωµένης δραστηριότητας προθροµβίνης, συνιστάται η χρήση ειδικού
αντίδοτου βιταµίνης K1 (φυτοµεναδιόνη) σε δόση των 10–20 mg (5–10 mg σε παιδιά) αργά ενδοφλεβίως ή µε
έγχυση. Περαιτέρω θεραπεία: Η βιταµίνη K1 (φυτοµεναδιόνη) χορηγείται έως 6 φορές την ηµέρα σε δοσολογία
των 10 mg ενδοφλεβίως, ανάλογα µε την κλινική εικόνα, και έως 125 mg/ηµέρα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις
δηλητηρίασης. Η βιταµίνη K3 (µεναδιόνη) είναι αναποτελεσµατική. Λόγω του κινδύνου αιµατώµατος,
αποφεύγονται οι ενδοµυϊκές ενέσεις. Σε περίπτωση σοβαρής αιµορραγίας, χρειάζονται επίσης µεταγγίσεις
αίµατος και περαιτέρω αντικατάσταση παραγόντων πήξης υπό µορφή φρέσκου κατεψυγµένου πλάσµατος ή
συµπυκνώµατος συµπλέγµατος προθροµβίνης.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

5.1. Μέσα πυρόσβεσης
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Διοξείδιο του άνθρακα CO2, σκόνη πυρόσβεσης, δέσµη νερού, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες.

Ανεπαρκή µέσα πυρόσβεσης
Απευθείας δέσµη νερού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης
Σε περίπτωση θέρµανσης µπορεί να σχηµατιστούν επιβλαβείς ατµοί / αέρια.

5.3. Συµβουλές για την πυροσβεστική
Μέτρα προστασίας
Τα άφλεκτα προϊόντα να ψύχονται µε νερό και να αποµακρύνονται από την περιοχή της φωτιάς. Τα
µολυσµένα λύµατα από την κατάσβεση πυρκαγιών πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σύµφωνα µε
τους κανονισµούς. Να αποτρέπεται η διοχέτευση στο σύστηµα αποχέτευσης.

Εξοπλισµός προστασίας
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορού κατάλληλη προστατευτική ενδ υµασία πυρόσβεσης (περιλαµβάνοντας κράνη,
προστατευτικές µπότες και γάντια) (ΕΝ 469) και αν απνευστικές συσκευές (SCBA) µε µάσκα ολόκληρου
προσώπου (ΕΝ 137).

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

6.1. Μέτρα ατοµικής προστασίας
6.1.1. Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης
Μέσα ατοµικής προστασίας
Χρησιµοποιείστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό (κεφάλαιο 8).

Διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήµατος
Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό.

6.1.2. Για το προσωπικό επέµβασης
-

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον
κανονισµό 1907/2006

Εµπορική ονοµασία: RATIMOR 0.005 BB
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6.2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
Να µην αφήσετε το προϊόν να φθάσει σε υδραυλικά συστήµατα/ συστήµατα αποχέτευσης/υπονόµων και
υδροπερατό έδαφος . Σε περίπτωση τυχαίας διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στο έδαφος ειδοποιείστε
nς αρµόδιες Αρχές.

6.3. Διαδικασίες καθαρισµού ύστερα από τυχαία έκλυση
6.3.1. Για περιορισµό

-

6.3.2. Για καθαρισµό
Συλλέγεται σε κατάλληλο δοχείο και και τοποθετήστε το σύµφωνα µε τους κανονισµούς.

6.3.3. Άλλες πληροφορίες
-

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Δείτε επίσης τα τµήµατα 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

7.1. Χειρισµός
7.1.1. Προστατευτικά µέτρα
Μέτρα πυροπροστασίας
Εξασφάλ είστε κατάλληλο εξαερισµό.

Μέτρα για την πρόληψη σχηµατ ισµού αερολύµατος και σκόνης
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
-

7.1.2. Οδηγίες προσωπικής υγιεινής
Χρησιµοποιείστε ορθή πρακτική υγιεινής - πλένετε τα χέρια στα διαλείµµατα και ύστερα από τη χρήση του
υλικού. Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε και µη µην καπνίζετε . Μην αναπνέετε σκόνη.

7.2. Αποθήκευση – ειδικά µέτρα και συνθήκες αποθήκευσης
7.2.1. Αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε κλειδωνόµενο µέρος. Να διατηρείται µακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε δροσερό και
καλά αεριζόµενο χώρο. Αποθηκεύστε το µακριά από τρόφ ιµα, ποτά και ζωοτροφές. Προστατέψτε το από την
ανοικτή φλόγα, τη θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως.

7.2.2. Υλικό συσκευασίας
-

7.2.3. Αιτήµατα για χώρο αποθήκευσης και περιέκτες
-

7.2.4. Οδηγίες εξοπλισµού χώρου αποθήκευσης
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7.2.4. Οδηγίες εξοπλισµού χώρου αποθήκευσης
-

7.2.5. Άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης
-

7.3. Συγκεκριµένη χρήση
Συστάσεις
-

Ειδικές λύσεις για τη βιοµηχανία
-

ΤΜΗΜΑ 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

8.1. Παράµετροι ελέγχου
8.1.1. Δεσµευτικές οριακές τιµές για επαγγελµατική έκθεση
χωρίς δεδοµένα

8.1.2. Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης
BS EN 14042:2003 Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου: Εργασιακά περιβάλλοντα. Οδηγός για την εφαρµογή και τη
χρήση διαδικασιών αξιολόγησης της έκθεσης σε χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες

8.1.3. Τιµές DNEL
χωρίς δεδοµένα

8.1.4. Τιµές PNEC
χωρίς δεδοµένα

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
8.2.1. Κατάλληλος τεχνικός έλεγχος
Προληπτ ικά µέτρα ασφαλείας
Χρησιµοποιείστε ορθή πρακτική υγιεινής - πλένετε τα χέρια στα διαλείµµατα και ύστερα από τη χρήση του
υλικού .

Τεχνικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό και τοπική εξάτµιση σε χώρους µε αυξηµένη συγκέντρωση.

8.2.2. Μέσα ατοµικής προστασίας
Προστασία των µατ ιών
Προστατευτικά γυαλιά µε πλαϊνά προστατευτικά (SIST EN 166).

Προστασία των χεριών
Προστατευτικά γάντια (ΕΝ 374).
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Κατάλληλα υλικά

υλικό πάχος χρόνος διείσδυσης Σηµειώσεις
PVC mm

Butyl mm

Προστασία του δέρµατος
Προστατευτικά ενδύµατα εργασίας.

Προστασία του αναπνευστ ικού συστήµατος
Με σωστή χρήση και κατάλληλο εξαερισµό δεν χρειάζεται.

Θερµικοί κίνδυνοι
-

8.2.3. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης
-

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

9.1. Γενικές πληροφορίες

- Φυσική κατάσταση: στερεό πάστα
- Χρώµα: µπλε
- Οσµή: ήπιος

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία του ανθρώπου, την ασφάλεια και το περιβάλλον

- τ ιµή pH χωρίς δεδοµένα
- Σηµείο /περιοχή τήξης περίπου 60 °C

- Σηµείο  βρασµού χωρίς δεδοµένα
- Σηµείο  ανάφλεξης χωρίς δεδοµένα
- Ταχύτητα εξάτ µισης χωρίς δεδοµένα
- Σηµείο  ανάφλεξης χωρίς δεδοµένα
- Εκρηκτ ικά όρια χωρίς δεδοµένα
- Τάση ατ µών χωρίς δεδοµένα
- Σχετ ική πυκνότητα υδρατ µού/ατ µών χωρίς δεδοµένα
- Πυκνότητα Σχετ ική πυκνότητα:

περίπου 1,17 Σε 20 °C

- Διαλυτότητα (µε αναφορά ενός διαλύτη) νερό :
αδιάλυτος

- Συντ ελεστής κατανοµής χωρίς δεδοµένα
- Αυτανάφλεξη χωρίς δεδοµένα
- Θερµοκρασία αποσύνθεσης χωρίς δεδοµένα
- Ιξώδες χωρίς δεδοµένα
- Εκρηκτ ικότητα Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
- Οξειδωτ ικές ιδιότητ ες χωρίς δεδοµένα
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9.2. Άλλες πληροφορίες

- Σηµειώσεις:

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1. Αντιδραστικότητα
-

10.2. Σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού.

10.3. Ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις
-

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή
Να µην εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες.

10.5. Μη συµβατές ουσίες
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν αναµένεται να σχηµατιστούν επικινδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς / έκρηξης εξαπλώνονται ατµοί επικίνδυνοι στηνυ γεία .

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
11.1.1. Οξεία τοξικότητα
Για τα συστατ ικά

Χηµική ονοµασία τύπος έκθεσης τύπος τύπος Χρόνος τ ιµή µέθοδος Σηµειώσεις
Μπροντιφάκουµ (56073-
10-0)

δια του δέρµατος LC50 αρουραίος 7,48 mg/kg

Μπροντιφάκουµ (56073-
10-0)

δια του στόµατος LD50 αρουραίος < 0,27
mg/kg

11.1.2. Διάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος, σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών, κίνδυνος
από αναρρόφηση
χωρίς δεδοµένα

11.1.3. Υπερευαισθητοποίηση
χωρίς δεδοµένα

11.1.4. Καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση, αναπαραγωγική τοξικότητα
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11.1.4. Καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση, αναπαραγωγική τοξικότητα
Καρκονογένεση
χωρίς δεδοµένα

Μεταλλαξιογένεση
χωρίς δεδοµένα

Αναπαραγωγική τοξικότητα
χωρίς δεδοµένα

Περίληψη της αξιολόγησης των ιδιοτήτων KMT.

χωρίς δεδοµένα

11.1.5. Ειδική τοξικότητα για όργανα στόχους
χωρίς δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

12.1. Τοξικότητα
12.1.1. Οξεία τοξικότητα
Για τα συστατ ικά

Συστατ ικό  (CAS) τύπος τ ιµή Χρόνος
έκθεσης

τύπος οργανισµός µέθοδος Σηµειώσεις

Μπροντιφάκουµ
(56073-10-0)

EC50 0,04
mg/L

72 h φύκια

EC50 0,25
mg/L

48 h οστρακόδερµο Daphnia magna

LC50 0,042
mg/L

96 h ψάρια Oncorhynchus
mykiss

12.1.2. Χρόνια τοξικότητα
χωρίς δεδοµένα

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
12.2.1. Αβιοτική αποσύνθεση
χωρίς δεδοµένα

12.2.2. Βιοαποικοδόµηση
χωρίς δεδοµένα

12.3. Δυνατότητες βιοσυσσώρευσης
12.3.1. Συντελεστής κατανοµής
χωρίς δεδοµένα

12.3.2. Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
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12.3.2. Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
χωρίς δεδοµένα

12.4. Κινητικότητα
12.4.1. Γνωστή ή προβλεπόµενη κατανοµή στα τµήµατα του περιβάλλοντος
χωρίς δεδοµένα

12.4.2. Επιφανειακή τάση
χωρίς δεδοµένα

12.4.3. Απορρόφηση/εκρόφηση
χωρίς δεδοµένα

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ  και αΑαΒ
Η αξιολόγηση δεν διεξήχθη.

12.6. Άλλες επιβλαβείς δράσεις
χωρίς δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΆΘΕΣΗ

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
13.1.1. Διάθεση του προϊόντος / συσκευασίας

Διάθεση των καταλοίπων του προϊόντος
Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα α µε τους επίσηµους κανονισµού : να παραδοθούν σεαρµόδιες υπηρεσίες
µε άδεια συλ λογής / τοποθέτησης / επεξεργασία επικίν δυνων αποβλήτων. Απαγορεύεται η απόρριψη στο
περιβάλλον ή η αποδέσµευση στο νερό µε οποιοδήποτε τρόπο.

Συσκευασία
Τα δολώµατα δεν θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Τα κενά µέσα συσκευασίας δεν
θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται µε σχίσιµο και να
εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

13.1.2. Μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων
-

13.1.3. Πιθανότητα διαρροής στο αποχετευτικό σύστηµα
-

13.1.4. Σηµειώσεις
-

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ
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14.1. Αριθµός ΗΕ
-

14.2. Όνοµα και περιγραφή
Το µείγµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς
που διέπουν τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.

14.3. Κατηγορία
-

14.4. Κατηγορία συσκευασίας
-

14.5. Κίνδυνοι για το περιβάλλον
ΟΧΙ

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
-

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της MARPOL73/78 και
του κώδικα IBC

-

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

15.1. Τηρείτε τους κανονισµούς
– Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου 2006
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση
της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση

15.1.1. Τιµή HOS σύµφωνα µε την οδηγία 2004/42/ES
δεν ισχύει

15.2. Αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας
Η αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας δεν διεξάγεται.

ΤΜΗΜΑ 16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τροποποιήσεις του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
-

Πόροι για δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
-

Σηµασία των φράσεων προειδοποίησης (R)
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Σηµασία των φράσεων προειδοποίησης (R)
R20  Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R27/28  Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως
R37/38  Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα
R41  Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
R48/24/25  Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση σε επαφή µε το
δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως
R50/53  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκα- λέσει µακροχρόνιες δυσµενείς
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.

Σηµασία των φράσεων H βάσει του στοιχείου 3 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
H300  Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H302  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H310  Θανατηφόρο σε επαφή µε το δέρµα.
H315  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H332  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H372  Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση .
H400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οι αναφερόµενες πληροφορίες ισχύουν για το τρέχον επίπεδο γνώσης και εµπειρίας µας, καθώς και την
κατάσταση του προϊόντος κατά την παράδοση. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να παρέχουν µια
περιγραφή του προϊόντος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Από νοµική άποψη, οι παραποµπές δεν
συνιστούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος. Η αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή του προϊόντος είναι
να γνωρίζει και να τηρεί τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στη µεταφορά και στη χρήση του προϊόντος.
Οι ιδιότητες του προϊόντος παρατίθενται στις τεχνικές πληροφορίες.
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