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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα, 18-08-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 Αριθ. πρωτ.: 8105/238506  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:         Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 
TELEFAX:         210 92 12 090 
Τηλέφωνο:     210 92 87241 
email:  biocides@minagric.gr 

           
 

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην 
αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) 
σκευάσματος  KILLMETHRIN 2.5 WP ως 
προς τις εγκεκριμένες χρήσεις και τις 
οδηγίες για τη χρήση». 

 
  

 
           

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 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 33 και 35. 

2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών 
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

3. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «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. Τη με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) KILLMETHRIN 2.5 
WP, όπως ισχύει.  

5. Τα σχόλια των Κρατών Μελών (Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία) επί της αξιολόγησης 
της αίτησης για έγκριση του παραπάνω προϊόντος, καθώς και το αποτέλεσμα των 
συζητήσεων των παραπάνω σχολίων από τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού (α) την 
12/4/2022, (β) την 18/4/2022, (γ) κατά την 52η σύσκεψη της Ομάδας Συντονισμού των 
Βιοκτόνων την 28/6/2022 και  (δ) την 13/7/2022. 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:biocides@minagric.gr
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

7. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β’ 4612/19-10-2020) Y.A. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται 
στην οικεία Γενική Διεύθυνση.  

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 

I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης με αριθμό ΤΠ18-0323 (R4BP3 Asset Numb. GR-0002047-0000) 
που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) KILLMETHRIN 2.5 WP ως προς τις 
εγκεκριμένες χρήσεις και τις οδηγίες για τη χρήση και ειδικότερα τα σημεία 4, 5 και 6 της 
Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω: 

 
 
 

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

4.1. Περιγραφή χρήσης 

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές εσωτερικών χώρων από 
επαγγελματίες χρήστες 

Τύπος προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης, εάν 
απαιτείται 

Ανατολίτικη κατσαρίδα (Blatta orientalis): Εφαρμογή σε 
ρωγμές και εσοχές, πίσω και κάτω από έπιπλα και σε άλλα 
μικρά σημεία όπου συνήθως κρύβονται τα έντομα. 

 

Το προϊόν εφαρμόζεται στους ακόλουθους χώρους: σπίτια, 
διαμερίσματα, κέντρα γειτονιάς, κινηματογράφοι, στρατώνες, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καντίνες, νοσοκομεία, 
βιομηχανικές αποθήκες* 

*Εκτός εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, οχημάτων, τοποθεσιών 
και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται: 
- για την μεταφορά, υποδοχή, συντήρηση και στέγαση 
κατοικίδιων ζώων ή για την προετοιμασία και μεταφορά 
τροφίμων. 
- για τη συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση, βιομηχανική 
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επεξεργασία και πώληση προϊόντων ζωικής και φυτικής 
προέλευσης. 

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) 
(συμπεριλαμβανομένου 
του σταδίου ανάπτυξης) 

Επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis 
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα 
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα 

Πεδίο χρήσης Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος/-οι εφαρμογής Μέθοδος: Ψεκασμός 
 

Λεπτομερής περιγραφή:  
Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή 
ψεκαστήρες που λειτουργούν σε χαμηλές πέσεις (1-5 Bar). 

Ποσοστό/-ά και 
συχνότητα εφαρμογής 

Δόση εφαρμογής: 0,5 g σε 50 mL νερού για εφαρμογή σε 
σχισμές ή εσοχές επιφάνειας 1 m²  
 
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:  

Μέγιστο 6 εφαρμογές/έτος.  

Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 8 εβδομάδες 

Κατηγορία/-ες χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μεγέθη συσκευασίας και 
υλικό συσκευασίας 

 
Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5-5000g: 

- Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + 
πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί 

- Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + 
πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί. 

Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων  

 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 
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4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.2. Περιγραφή χρήσης 

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές εσωτερικών χώρων από το ευρύ 
κοινό 

Τύπος προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης, εάν 
απαιτείται 

Εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές. Το διάλυμα του προϊόντος 
εφαρμόζεται σε ρωγμές - εσοχές, γωνίες, πίσω και κάτω από 
έπιπλα και σε άλλα μικρά σημεία όπου συνήθως κρύβονται 
έντομα 

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σπίτια και 
διαμερίσματα 

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) 
(συμπεριλαμβανομένου 
του σταδίου ανάπτυξης) 

Επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis 
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα 
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα  

Πεδίο χρήσης Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος/-οι εφαρμογής Μέθοδος: Ψεκασμός 
 

Λεπτομερής περιγραφή:  
Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή 
ψεκαστήρες που λειτουργούν σε χαμηλές πιέσεις (1-5 bar) 

Ποσοστό/-ά και 
συχνότητα εφαρμογής 

Δόση εφαρμογής: 1 g προϊόντος αραιωμένο σε 100mL νερού 
για εφαρμογή επάνω σε ρωγμές και εσοχές 
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Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  
Μέγιστο 2 εφαρμογές/χρόνο.  

Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 8 εβδομάδες . 

Κατηγορία/-ες χρηστών Ευρύ κοινό 

Μεγέθη συσκευασίας και 
υλικό συσκευασίας 

Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5g: 

- Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + 
πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί 

- Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + 
πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί 

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να περιέχουν σύστημα 
δοσομέτρησης. 

Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων. 

Μαζί με το προϊόν πρέπει να παρέχεται κατάλληλο σύστημα 
δοσομέτρησης που να παρέχει 0,5 g προϊόντος και κατάλληλο 
μπουκάλι ψεκασμού για την παρασκευή διαλύματος μέγιστου 
όγκου 100mL 

 
4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 
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4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

Βλέπε γενική ενότητα 

 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

5.1. Οδηγίες χρήσης 

Το προϊον συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή σπρέι, προσέχοντας 
την εφαρμογή του διαλύματος σε ρωγμές και εσοχές, κάτω ή πίσω από έπιπλα και γενικά σε 
άλλα μικρά σημεία όπου οι Ανατολίτικες Κατσαρίδες μπορούν να κρυφτούν ή να ξεκουραστούν. 
Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό (για επεξεργασία 2 m², 
χρησιμοποιήστε 1g προϊόντος και αραιώστε με 99mL νερού). Η αραίωση κατά τη χρήση θα 
εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (επαγγελματίες: ψεκαστήρας χειρός ή 
ψεκαστήρας πλάτης, μη επαγγελματίες: ψεκαστήρας χειρός ή σκανδάλη).  
 Για μη επαγγελματική χρήση τα διαλύματα που λαμβάνονται πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 100 
ml τελικού διαλύματος (που περιέχει 1 gr προϊόντος) για 2 m2 επιφάνειας ρωγμών και εσοχών. 
Η θανάτωση των κατσαρίδων αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση τους στις επιφάνειες που 
έχουν υποστεί εφαρμογή. 
Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται: πρέπει να παρασκευάζεται νέο 
διάλυμα όταν χρειάζεται. 
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές όπου μπορεί να ζουν έντομα, όπως 
κάτω από νεροχύτες, πίσω από έπιπλα ή εξοπλισμό, κάτω/πίσω από συσκευές, σε κρυφές 
γωνίες, σημεία εισόδου κατσαρίδων, σωληνώσεις και κατά μήκος σανίδων. 
 Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε μια ζώνη πλάτους 0,1 m στις επιφάνειες. 
 Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
Στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας: 
Για επαγγελματίες: 
- Για την εφαρμογή, λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων. 
Ειδικότερα, στοχεύστε στο πιο ευπαθές στάδιο του παρασίτου, στον χρόνο εφαρμογής και στις 
περιοχές που θα αντιμετωπιστούν. 
 - Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνιστάται ο συνδυασμός της εφαρμογής με μη χημικά 
μέτρα. 
 - Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος καταπολέμησης, οι εφαρμογές θα πρέπει να 
εναλλάσσονται με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης. 
 - Απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας στους πληθυσμούς σε 
βασικές περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη 
δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας 
επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη 
αποφάσεων.  
 - Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να 
αναφέρουν ευθέως στον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας ή στον διανομέα. 
 - Ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα 
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περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους διορισμένους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. 
 - Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί 
ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν. 
 
Για το ευρύ κοινό: 
 - Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-
μυοκτονίας. 
 - Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης. 
 

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου 

Επαγγελματίες: Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φοράνε γυαλιά ανθεκτικά σε χημικά, 
προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα 
μάτια. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό του προϊόντος. 
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
 Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και 
ζώα μη στόχους. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται άνθρωποι ή ζώα κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του προϊόντος ή να επανέρχονται στο χώρο πριν στεγνώσουν καλά οι ψεκασμένες 
επιφάνειες. 
Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες), 
μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. 
 

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών 

Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, ματιών και των βλεννογόνων. 
Η  δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει παραισθησία, που μπορεί να είναι έντονη στο δέρμα και 
στα μάτια. Επίσης μπορεί να προκαλέσει  ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. 
Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Επίσης 
είναι πιθανόν να παρατηρηθούν, διέγερση, γαστροεντερικές διαταραχές, τρέμουλο, ζάλη, 
πονοκέφαλος, λήθαργος, εμετός, κοιλιακός πόνος, μυική σύσπαση, ναυτία, και απώλεια 
αισθήσεων. 
 
Οδηγίες πρώτων βοηθειών: Γενικές: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε 
αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Δατηρήστε τη 
θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι 
χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή  και εάν 
χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία 
περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν είναι δυνατόν, δείξτε τον περιέκτη ή 
την ετικέτα. 
Κατάποση:  Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό  
και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
Εισπνοή:  Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο).  
Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, 
χωρίς τρίψιμο. 
Επαφή  με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε 
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δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Έκτακτα μέτρα προστασία του περιβάλλοντος:  Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο 
περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την 
κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση. 
Ενημερώστε τις αρμόδια αρχές για διαρροές σε υδάτινους όγκους υπονόμους, αποχετεύσεις. 
 
Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό:  
Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη...), συλλέξτε το και τοποθετήστε το 
σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του 

Θεωρείστε το προϊόν και τα υπολείμματα του ως επικίνδυνα απόβλητα και  χειριστείτε τα μέσω 
εγκεκριμένου κέντρου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Αδειάστε την συσκευασία καλά. Μην επαναχρησιμοποιήσετε την συσκευασία. 
Η διάθεση  των άδειων συσκευασιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. Όταν πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής, ξεπλύνετε την συσκευασία προσεκτικά 
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή πίεσης ή πλένοντας με το χέρι τρεις φορές και 
ψεκάζοντας το ξέπλυμα στις επιφάνειες στόχους. 
Μην επιτρέπετε να διαρρεύσει σε υπόνομους, υδάτινους όγκους ή στο έδαφος. 

 

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης 

Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερό, ξηρό, και 
καλά αεριζόμενο χώρο έως 30 oC. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας 
έκθεση στο ηλιακό φως. Προστατέψτε το από υγρασία. Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν 
κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Μην το αποθηκεύετε μαζί 
με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.  
Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια ζώα μη στόχους. 

 

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η φράση P280 ισχύει μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 
 
 

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
και με την παρούσα απόφαση. 
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ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 10115/133176/08-10-2018 απόφασή μας 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 
                  

 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής 
Δ/νσης Γεωργίας» 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  
                   
 
 
                   
                          Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
                           
 

  

ΚΟΙΝ: Sharda Europe B.V.B.A 
                 Jozef Mertensstraat 142,  
                 1702, Dilbeek, Βέλγιο   

 
(διά του Π. Σπαράγγη 
Φλέμινγκ 69, 18452, Αθήνα) 
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