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54.2.1

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος  και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: CAPOEIRA 10 CS

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

Τομέας χρήσης SU1   Γεωργία, δασοκομία, αλιεία
Κατηγορία χημικού προϊόντος PC27   Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Χρήση του υλικού / του μείγματος Εντομοκτόνο

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παραγωγός/προμηθευτής:
ASCENZA AGRO S.A.
Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA
Parque das Nações,
1990-207, Lisboa, Πορτογαλία
Manuel Duarte
Tel.: 351 213222711
Fax: 351213222735
E-mail: aduarte@agro.sapec.pt
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 569630-3
Fax: 3210 707047
E-mail: farmachem@otenet.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  +30 210 7793777 (Ελλάδα)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

GHS09 περιβάλλον

Aquatic Acute 1 H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Aquatic Chronic 1 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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54.2.1

Εικονογράμματα κινδύνου

GHS07 GHS09

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:
λ-κυαλοθρίνη/lambda-cyhalothrin (ISO)

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν

αισθανθείτε αδιαθεσία.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από
επιφανειακά ύδατα:
5 μέτρων σε λαχανικά, καλαμπόκι και σιτηρά,
10 μέτρων σε αμπέλι και πατάτα,
20 μέτρων σε μηλιά, αχλάδια και ελιά,
30 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες,
40 μέτρων σε αχλάδια.
SPe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10
μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά
την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν
βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα).
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή
και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις

οδηγίες χρήσης.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Περιγραφή: Μείγμα αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)  2020/878:

CAS: 64742-94-5
EINECS: 265-198-5
Αριθμός ευρετηρίου: 649-424-00-3

διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), βαριά αρωματική

 Asp. Tox. 1, H304

≥8-≤12%

CAS: 91465-08-6
ELINCS: 415-130-7
Αριθμός ευρετηρίου: 607-252-00-6

λ-κυαλοθρίνη/lambda-cyhalothrin (ISO)

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330;  Aquatic
Acute 1, H400 (M=10000); Aquatic Chronic 1, H410
(M=10000);  Acute Tox. 4, H312

7,51%

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες:
Να απομακρύνετε το παθόντα απο την επικίνδυνη περιοχή.
Καλέστε αμέσως το γιατρό.
Μετά από εισπνοή:
Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση. Ζητείστε
ιατρική συμβουλή.
Μετά από επαφή με το δέρμα:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με
νερό και σαπούνι.
μετά από επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.
μετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόμα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Ποτέ μην δίνετε οτιδήποτε από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε αναίσθητο άνθρωπο. Καλέστε έναν
γιατρό.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Κατάποση – γαστρεντερική διαταραχή: ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος. Σιελόρροια, παραισθησία
στη γλώσσα και στα χείλη. Κεφαλαλγία, αδυναμία, ίλιγγος, ακούσιοι σπασμοί. Συσπάσεις, κώμα. Ταχυκαρδία,
αναφυλακτική αντίδραση.
Εισπνοή – αναπνευστικά προβλήματα, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, βρογχόσπασμος, δύσπνοια, ασθματικά
επεισόδια.
Επαφή – ερεθισμός των ματιών, του δέρματος και των βλεννωδών, δερματίτιδα εξ επαφής με ερύθημα,
παραισθησία επαφής.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας  και ειδικής θεραπείας
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωμα νερού.
Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Δυνατός πίδακας νερού.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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54.2.1

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κατά τη διάρκεια της φωτιάς μπορεί να παραχθούν ερεθιστικά και πιθανόν τοξικά αέρια από την θερμική
αποσύνθεση ή την καύση (οξείδια του άνθρακα και του αζώτου, φθοριούχες ενώσεις και ενώσεις του χλωρίου:
HCl και τελικά Cl2).
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Απομάκρυνση των ατόμων που δεν απαιτούνται από το χώρο της φωτιάς. Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από
προστατευμένη θέση.
Αποφύγετε την εισπνοή των αναθυμιάσεων (μείνετε στη προσήνεμη πλευρά).
Ανάλογα με την τοποθεσία της φωτιάς είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιήσετε νερό για να αποφύγετε τον
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιήστε σπρέι νερού για να ψύξετε τους περιέκτες που έχουν εκτεθεί στη φωτιά.
Να τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δημιουργήστε
αναχώματα γύρω από το νερό της κατάσβεσης για περεταίρω διάθεση.
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Πρόσθετες πληροφορίες
Μολυσμένα νερά πυρόσβεσης συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Απομονώστε την περιοχή της διαρροής και περιορίστε την είσοδο στο απαραίτητο προσωπικό.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και προστατευτική μάσκα με φίλτρο σκόνης.
Περιορίστε κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης.
Αποφύγετε την επαφή ή την εισπνοή του προϊόντος.
Αερίστε το χώρο πριν την είσοδο.
6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Αποφύγετε την επαφή με διαρρέον ή εκλυόμενο υλικό.
Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή σταγονιδίων.
6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Τα άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, προστατευτικά
γάντια, προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστική συσκευή.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Αποφύγετε την διασπορά των διαρροών.
Διατηρήστε τις διαρροές και καθαρίστε τις απορροές μακριά από δημοτικές αποχετεύσεις και ανοικτά σώματα
νερού.
Εμποδίστε την διαρροή εάν αυτή η ενέργεια δεν εμπεριέχει κινδύνους.
Εάν το προϊόν έχει επιμολύνει σώματα νερού ή έδαφος ή βλάστηση, ειδοποιείστε τις τοπικές αρχές.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Καλύψτε την διαρροή με απορροφητικό υλικό ή άμμο.
Τo βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη.
Αντιμετωπίστε ανακτημένο υλικό, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 13.
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Πλύνετε τα χέρια σας και το προσωπό σας μετά τη χρήση του προιόντος.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Χρησιμοποιείστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό ανατρέξτε στο Τμήμα 8.
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και θερμές επιφάνειες.
Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.
Απαγορεύεται αυστηρά η διείσδυση στο έδαφος.
Διατηρείται στην αρχική συσκευασία.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:
Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Να προφυλάσσεται από την υγρασία.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση επίδραση του ήλιου.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν θεσμοθετημένες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κοντά ντους και σταθμός πλύσης ματιών.

Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας.
Προστασία των αναπνευστικών οδών

Για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση να χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή
παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του περιβάλλοντος αέρα.

Φίλτρο P2
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (standard EN 374-1)

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσματος.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και
την υποβάθμιση.
Υλικό γαντιών:
Γάντια νιτριλίου NBR
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα
πρέπει να τηρείται πάντοτε.
Οι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγματικές
συνθήκες. Προτείνεται μέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία των ματιών / του προσώπου

Χημικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας που διασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία των ματιών (για
παράδειγμα ο τύπος Univet 543).

Προστασία για το σώμα:

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Μπότες

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Αποφύγετε την διαρροή.
Διατηρήστε το προϊόν σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.
Διατηρήστε τους περιέκτες κλειστούς.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Φυσική κατάσταση Υγρό

Χρώμα: Κίτρινο

Οσμή: Ασυνήθιστη

Όριο οσμής: Μη καθορισμένο
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή

ζέσεως 96 °C

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Ευφλεκτότητα Μη χρησιμοποιήσιμο
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

κατώτερα: Μη καθορισμένο
ανώτερα: Μη καθορισμένο
Σημείο ανάφλεξης: >96 °C
Θερμοκρασία αυτoανάφλεξης: 505 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Μη καθορισμένο
pH 5,9 (1% στο νερό)
Ιξώδες

Κινηματικό ιξώδες 1490/1470 - 580/580 cp (12 - 50 rpm °C)
δυναμικό: Μη καθoρισμένο
Διαλυτότητα

νερό: Μη καθορισμένο
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό

(λογαριθμική τιμή) Μη καθoρισμένο
Τάση ατμών Μη καθορισμένο
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα σε 20 °C: 1,033 g/cm³
Σχετική πυκνότητα Μη καθoρισμένο
Πυκνότητα ατμών Μη καθoρισμένο

9.2 Λοιπές πληροφορίες

Όψη:

Μορφή: Υγρό

Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της

υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την

ασφάλεια.

Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
Σημείο θολώσεως:

Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό
Ρυθμός εξάτμισης Μη καθoρισμένο

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού

κινδύνου

Εκρηκτικά εκπίπτει

Εύφλεκτα αέρια εκπίπτει

Αερολύματα εκπίπτει

Οξειδωτικά αέρια εκπίπτει

Αέρια υπό πίεση εκπίπτει

Εύφλεκτα υγρά εκπίπτει

Εύφλεκτα στερεά εκπίπτει

Αυτενεργές ουσίες και μείγματα εκπίπτει

Πυροφορικά υγρά εκπίπτει

Πυροφορικά στερεά εκπίπτει

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα εκπίπτει

Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια

σε επαφή με το νερό εκπίπτει

Οξειδωτικά υγρά εκπίπτει

Οξειδωτικά στερεά εκπίπτει

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Οργανικά υπεροξείδια εκπίπτει

Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι

των μετάλλων εκπίπτει

Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και

προϊόντα με εκρηκτικά εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπό κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται: Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή
Αποφύγετε την αποθήκευση σε υγρές ή θερμές συνθήκες και κοντά σε πηγές ανάφλεξης.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ανοικτές υδάτινες μάζες.
10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Θερμική διάσπαση ή καύση μπορεί να δημιουργήσει ερεθιστικά και πιθανότατα τοξικά αέρια (οξείδια του
άνθρακα και του αζώτου, ενώσεις φθορίου και χλωρίου: HCl και τελικά Cl2).

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  1272/2008

Οξεία τοξικότητα Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας -LD/LC50

Από το στόμα LD50 2.000 mg/kg (αρουραίος)

Από το δέρμα LD50 >2.000 mg/kg (αρουραίος)

Εισπνοή LC50/4 h (ατμοί) >100 mg/l (αρουραίος)

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Επικινδυνότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:

Τοξικότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης δόσης
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 9)
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11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Υδατική τοξικότητα:

NOEC(96h) 0,006 μg/l (Ασπόνδυλα)

EC50 (72h) 8,47 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC50 (48h) 1,81 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96h) 2 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill))

Τοξικότητα σε πουλιά:
Οξεία τοξικότητα από στόματος στα πουλιά LD50: > 3950 mg/kg bw (Mallard ducks) (Lambda cyhalothrin).
Οξεία τοξικότητα από στόματος στις μέλισσες LD50: 6.5 μg/bee
Οξεία τοξικότητα από επαφής στις μέλισσες LD50: 1.0 μg/bee
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
- Έδαφος: Αποδομείται γρήγορα στο έδαφος. Αγρού και Τυπική DT50: 25 μέρες, Εργαστηρίου DT50: 65
μέρες
- Νερό: Γρήγορη χημική αποικοδόμηση σε συστήματα νερού-ιζήματος, DT50: 12 μέρες.
Μέτρια γρήγορη χημική αποικοδόμηση στην υγρή φάση μόνο, DT50: 8 μέρες. Ταχεία διάχυση από το νερό
στα υδατικά συστήματα.
Υπάρχει μικρή πιθανότητα μόλυνσης των υπόγειων υδάτων.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης.
Log Pow: 7
BCF: 1950
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν αναμένεται να είναι αισθητά κινητό στα περισσότερα εδάφη.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα.
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Παρατήρηση: Εξαιρετικά δηλητηριώδες για τα ψάρια.
Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:

Γενικές οδηγίες:
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ακόμη
ούτε και σε μικρές ποσότητες.
Στο υδάτινο περιβάλλον είναι δηλητηριώδες για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς.
Το προϊόν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.
Εξαιρετικά δηλητηριώδες για τους υδρόβιους οργανισμούς.

 GR 

(συνέχεια στη σελίδα 10)
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Σύσταση:

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό.
Οι κενοί περιέκτες πρέπει να ξεπλυθούν τρεις φορές (ή ισοδύναμα).
Μην επαναχρησιμοποιείται τους περιέκτες του προϊόντος.
Διαθέστε τους περιέκτες του προϊόντος, τα απόβλητα και τα κατάλοιπα σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής
αποβλήτων.
Οι περιέκτες πρέπει να είναι κλειστοί και επισημασμένοι.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

HP6 Οξεία τοξικότητα

HP14 Οικοτοξικό

Ακάθαρτες συσκευασίες:

Σύσταση: Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR, IMDG, IATA UN3082

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο.

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (λ-κυαλοθρίνη/lambda-cyhalothrin
(ISO)), MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR, IMDG, IATA

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

(συνέχεια στη σελίδα 11)
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Ετικέτα 9 

14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR, IMDG, IATA III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Θαλάσσιος Ρυπαντής: Ναι

Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)
Ειδική σήμανση (ADR): Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)
Ειδική σήμανση (IATA): Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη
Αριθµ αναγνώρισης κινδύνου (Κωδικός Kemler): 90
Αριθμός-EMS: F-A,S-F
Stowage Category A 

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις

πράξεις του ΙΜΟ Δεν έχει εφαρμογή

Μεταφορά/Πρόσθετες Πηροφορίες:

ADR

Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 5L
Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία:
30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία:
1000 ml

Κατηγορία μεταφοράς 3 
Κωδικοί περιορισμού σήραγγας: (-)

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο., 9, III

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 (EE) 2020/878
Κανονισμός CLP 1272/2008/EK
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK
Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζομένων κατά την Eργασία από Κινδύνους Οφειλόμενους σε Χημικούς Παράγοντες

(συνέχεια στη σελίδα 12)
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Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσων εργαζομένων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Οδηγία 2012/18 / ΕΕ

Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ουσία δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
Kατηγορία Seveso E1  Επικίνδυνο για το Υδάτινο Περιβάλλον
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 100 t
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας 200 t
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισμού : 3

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και

ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παραρτημα II

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148

Παραρτημα I - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη

τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Παραρτημα II - ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου

πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Εθνικές διατάξεις:

Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57

Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.
Σχετικές φράσεις
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

(συνέχεια στη σελίδα 13)
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Σελίδα: 13/13

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο

31, τον (EE) 2020/878 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 30.06.2022 Αναθεώρηση 30.06.2022

Αριθμός έκδοσης 2 (αντικαθιστά την έκδοση 1)

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: CAPOEIRA 10 CS

(συνέχεια από τη σελίδα 12)

54.2.1

Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, συντάχτηκε από:

SUSTCHEM Α.Ε.
Τμήμα REACH & Χημικών Υπηρεσιών
A: 3ης Σεπτεμβρίου 144 | 112 51, Αθήνα
Τ: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575
W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Αριθμός προηγούμενης έκδοσης: 1 
Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 3
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Acute Tox. 2: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 2
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1
Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξυς κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1
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