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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

BOTREFIN® PLUS 

1.  Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 

 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Εμπορικό όνομα: BOTREFIN®  PLUS 

Κοινή Ονομασία: Cyprodinil 37,5% β/β + Fludioxonil 25% β/β 

 

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

Χρήση: Μυκητοκτόνο για γεωργικές καλλιέργειες. Δεν συνιστάται οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν αναφέρεται. 

 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  

Προμηθευτής: FINCHIMICA S.p.A. - Uffici della Direzione Commerciale  

Via Fratelli Beltrami, 15  

20026 Novate Milanese (MI) – Italy  

Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032  

E-mail: infonovate@finchimica.it  

E-mail του αρμοδίου προσώπου για το SDS: tarcisio.vavassori@st-cv.it  

 

Στοιχεία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά:  

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ  

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής  

Τηλέφωνο: 210 5550431  

Fax: 210 5556100  

Email: ellagret@ellagret.gr 

 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 

+30 210 7793777 Ελλάδα (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων) 

 

 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1272/2008 (CLP)  

Κλάση(-εις) κινδύνου Κατηγορία(-ες) κινδύνου  Δήλωση(-εις) επικινδυνότητας 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1  H317 

Υδάτινο περιβάλλον, Οξεία Κατηγορία 1 H400  

Υδάτινο περιβάλλον, Χρόνια Κατηγορία 1 H410 

Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή 

Φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι: 

Δεν ταξινομείται για όλους τους χημικούς-φυσικούς κινδύνους. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μπορεί να 

σχηματίσει εύφλεκτα μείγματα σκόνης / αέρα. 
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Ανεπιθύμητες ενέργειες στην υγεία: 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.  

 

Περιβαλλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις: 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων κινδύνου (H-Statements) που αναφέρονται σ’ αυτήν την ενότητα, δείτε την 

ενότητα 16. 

 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ (CLP) 

 

Εικονογράμματα 
Κινδύνου:  

        
  

 

 GHS07 GHS09  

Προειδοποιητική λέξη:  Προσοχή  

Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας:  

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις Προφύλαξης:  

 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

ή την ετικέτα. 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέεται σκόνη / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P272: Τα μολυσμένα ρούχα εργασίας δεν πρέπει να επιτρέπονται έξω από το χώρο 

εργασίας. 

P273: Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ρούχα. 

P302+ P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

σαπούνι και νερό. 

P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. 

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου σε χώρους αποκομιδής επικίνδυνων αποβλήτων. Τα 

κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται με κατάλληλο εξοπλισμό ή αφού γίνει τριπλό 

ξέπλυμα μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα. 

Συμπληρωματικές φράσεις:  
 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον 

εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των 

συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειας και τους δρόμους.  

Spe4: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην χρησιμοποιείται σε 

αδιεπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα (σιδηροτροχιές) και 

άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής. 

http://www.ellagret.gr/
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να αναπτύξει τοξικούς καπνούς. 

 

 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1 Ουσίες: Δεν εφαρμόζεται 

3.2: Μείγματα 

Χημική ονομασία 
Διεθνή 

δεδομένα 
αναγνώρισης 

Αριθμός 
CAS 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Περιεκτικό-

τητα 
Καν. 1272/2008/ΕΕ 

(CLP) 
(β/β) 

Cyprodinil 

4-
κυκλοπροπυλ-
6-μεθυλ-Ν-
φαινυλοπυριμι
δική-2-αμίνη 

121552-61-2 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση. 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

(Συντελεστής Μ=10) 

 
30÷40% 

Fludioxonil 

4-(2,2-
διφθορο-1,3- 
βενζοδιοξολ-4-
υλ)-1Η-
πυρρολο- 
3-καρβονιτρίλιο 

131341-86-1 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
(Συντελεστής Μ=1) 

20÷30% 

Νάτριο 
διβουτυλοναφταλεν-
σουλφονικο οξύ 
Αλάτι  
(1) 

Ναφθαλινικό 
θειικό οξύ, 
διβουτύλιο 
άλας νατρίου 

25417-20-3 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
H302:Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

1,0÷5,0 

 
(1) Επικίνδυνο συστατικό που βοηθάει στη διασπορά και τη διαβροχή με συγκέντρωση στο BOTREFIN 1÷5% p/p 

 
    Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, βλέπε Τμήμα 16. 
 

4.  Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές συμβουλές:  

Γενικά: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον ιατρό που παρακολουθεί. 

Ελέγξτε ότι η αναπνευστική οδός δεν εμποδίζεται και τοποθετήστε το θύμα στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερο από το σώμα. 

Πάντα να πλένετε τα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

http://www.ellagret.gr/
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Μετά από εισπνοή: Μετακινήστε το άτομο που έχει προσβληθεί και μεταφέρετέ το σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε 

το άτομο ζεστό και σε ηρεμία. Εάν η αναπνοή έχει σταματήσει, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή κατά προτίμηση από στόμα 

σε στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

 

Μετά από επαφή με τα μάτια:  Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Ξεπλύνετε 

με άφθονο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά), κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για να αφαιρέσετε εντελώς τυχόν ίχνη του 

προϊόντος. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 

Μετά από επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, αφαιρέστε απαλά τυχόν ίχνη 

προϊόντος που απομένουν στο σώμα και πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Εάν 

είναι απαραίτητο, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 

Μετά από κατάποση: Εάν το άτομο δεν έχει συνείδηση ή παρουσιάζει σπασμούς, μην χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε 

εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.  

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μετά την απολύμανση, η θεραπεία της έκθεσης πρέπει να κατευθύνεται στον έλεγχο των 

συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης. 

 

5.  Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς  

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Ακόμα και όταν εκτίθεται σε φλόγα ή θερμότητα, το προϊόν παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 

πυρκαγιάς. 

 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Μέσα κατάσβεσης: Για να σβήσετε τη φωτιά, χρησιμοποιήστε: διοξείδιο του άνθρακα, χημική σκόνη ή αφρό. 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ψεκασμός με νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη συσκευασιών που δεν 

επηρεάζονται άμεσα από τις φλόγες, αλλά το νερό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το προϊόν για αποφυγή 

περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς το προϊόν μπορεί να αναπτύξει τοξικά αέρια (οξείδια του άνθρακα [CO -CO2], οξείδια του 

αζώτου [NOx], διοξείδια του θείου [SOx]) και διαβρωτικά αέρια (υδροφθορίου [HF]). 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 

Απομακρύνεται από το χώρο όλα τα άτομα που δεν σχετίζονται με την αντιμετώπιση της  πυρκαγιάς. Απομονώστε την 

περιοχή. Σβήστε τη φωτιά παραμένοντας σε ασφαλή απόσταση. Σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών (ιδιαίτερα σε 

περιορισμένους χώρους), χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Μην 

χρησιμοποιείτε πίδακα νερού άμεσα στις φλόγες αλλά ψεκαζόμενο νερό. Για μικρές φωτιές χρησιμοποιήστε αφρό, χημική 

σκόνη ή φορητούς πυροσβεστήρες CO2. Ψύξτε τα δοχεία έως ότου η φωτιά σβήσει εντελώς, αποφεύγοντας την επαφή 

μεταξύ νερού και προϊόντος, ώστε να αποφευχθεί περιβαλλοντική ρύπανση. Συνεχίστε να ψύχετε τους περιέκτες ακόμα 

και όταν έχει παρέλθει ο κίνδυνος επανάφλεξης. Εκκενώστε την περιοχή σε περίπτωση ήχων σφυρίγματος από 

δεξαμενές ή σε περίπτωση αποχρωματισμού των δοχείων. 

Επιτρέψτε επέμβαση μόνο από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, που είναι σωστά ενημερωμένο για τους κινδύνους που 

σχετίζονται με προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν ενώ κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Εάν είναι δυνατόν, 

αφαιρέστε τους περιέκτες που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, χωρίς να δημιουργήσετε επιπλέον κίνδυνο. Διαφορετικά, 

ψύξτε τους καταβρέχοντας τους με νερό. Εάν είναι δυνατόν, απομονώστε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μείνετε μακριά από τις φλόγες και άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης.  

http://www.ellagret.gr/
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6.  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα 8 «Έλεγχος 

έκθεσης / ατομική προστασία». Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας απελευθέρωσης, κρατήστε τα μη εκπαιδευμένα 

άτομα, που δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, μακριά και ανάντη του ανέμου. Αποφύγετε το 

σχηματισμό σκόνης. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν υπάρχει επαρκής αερισμός, όπου σχηματίζεται σκόνη. Μακριά 

από φλόγες, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε κάθε επαφή με το προϊόν. Αποφύγετε 

την εισπνοή σκόνης. Πλύνετε όλα τον προστατευτικό ρουχισμό μετά τη χρήση, ιδίως το εσωτερικό μέρος των γαντιών. Σε 

περίπτωση επαφής, πλύνετε αμέσως τα μάτια και το δέρμα. 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μια αψέκαστη ζώνη ανάσχεσης 5m από τα επιφανειακά ύδατα. Να 

αποφεύγεται η τυχαία διαρροή προϊόντος που δύναται να εισέλθει στο νερό ή στο σύστημα αποχέτευσης. Ενημερώστε τις 

αρμόδιες αρχές εάν υπάρχουν διαρροές σε υδάτινες πηγές ή σε σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση τυχαίας 

απελευθέρωσης, επικοινωνήστε με την πυροσβεστική. 

 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Καλύψτε με άμμο / απορροφητικά υλικά και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία με ειδική σήμανση, κατάλληλα για 

περαιτέρω απόρριψη. Σε περίπτωση διαρροής μεγάλης κλίμακας, απομονώστε την και συλλέξτε τα διαρρέοντα υλικά με 

χρήση κατάλληλων βιομηχανικών απορροφητήρων. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. 

 Απορρίψτε τα υλικά ή το στερεό υπόλειμμα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τυχαίας 

απελευθέρωσης, κρατήστε τα μη εκπαιδευμένα άτομα που δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, μακριά 

και ανάντη του ανέμου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, απομονώστε την περιοχή για να αποφευχθεί διαρροή του προϊόντος 

και χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό. Συλλέξτε το νερό πυρόσβεσης. Εάν το νερό εισέλθει σε σύστημα 

εκροής, ενημερώστε τις αρχές. 

 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλέπε Τμήμα 8 και 13. 

 

 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Λαμβάνετε μέτρα προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε και μην διατηρείτε 

τρόφιμα στην περιοχή εργασίας. Μετά το χειρισμό, πριν το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα, πλύνετε τα χέρια και τα 

εκτεθειμένα μέρη του σώματος. Αποφύγετε κάθε επαφή με το προϊόν. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Οι σκόνες μπορεί 

να σχηματίσουν ένα εύφλεκτο μείγμα με τον αέρα, που σε περίπτωση παρουσίας πηγής ανάφλεξης θα μπορούσε να 

προκληθεί έκρηξη νέφους σκόνης. Γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες και ηλεκτροστατικά φορτία είναι 

δυνητικές πηγές ανάφλεξης. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός / εξαρτήματα θα πρέπει να είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά 

εκρηκτικότητας του προϊόντος. Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καλά γειωμένος για να αποφευχθούν σπινθήρες. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν υπάρχουν ίχνη εύφλεκτων διαλυτών στο προϊόν ή σε περίπτωση 

χειρισμού του προϊόντος παρουσία εύφλεκτων διαλυτών. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 

ντους σε κοντινή απόσταση. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Η αποθήκευση του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Διατηρήστε το προϊόν 

στους αρχικούς του περιέκτες, ερμητικά κλειστούς, σε δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο και ξεχωριστό χώρο. Μακριά 

από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά, λιπάσματα και νερό. Μακριά από φλόγες, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, ηλεκτροστατικά φορτία και άλλες πηγές ανάφλεξης. 
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν συνιστάται οποιαδήποτε χρήση η οποία δεν αναφέρεται στο Τμήμα 1.2. 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ Ατομική προστασία 

 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Όριο έκθεσης TLV / TWA (OSHA): Δεν έχει καθοριστεί ενδεικτικό όριο για το Cyprodinil (δραστικό συστατικό). 

TLV / STEL (ACGIH 2013, USA): Δεν έχει καθοριστεί ενδεικτικό όριο για το Fludioxonil (δραστικό συστατικό). 

TLV / TWA (OSHA): (OSHA): 3 mg / m3 για εισπνεόμενα σωματίδια PNOC. 

TLV / STEL (ACGIH 2013, USA): 10 mg / m3 για εισπνεόμενα σωματίδια PNOC. 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας. Συλλέξτε 

σκόνες από όπου δημιουργούνται. Τηρείτε τα βασικά πρότυπα βιομηχανικής υγιεινής. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε 

ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα. Συνιστάται να φοράτε κλειστά ρούχα 

εργασίας. Αποθηκεύστε τα ρούχα εργασίας ξεχωριστά. 

 

Αναπνευστική προστασία 

 

Όταν η εκτίμηση κινδύνου καταδεικνύει ότι ενδείκνυται η χρήση αναπνευστικών 

συσκευών, χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή ολόκληρου προσώπου για 

σωματίδια τύπου N99 (ΗΠΑ) ή αναπνευστήρα τύπου P2 [EN 143 «Μέσα προστασίας 

της αναπνοής — Φίλτρα για σωματίδια — Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση»], 

συμπληρωματικά των μηχανικών ελέγχων. 

Σε περίπτωση παρουσίας σκόνης ή ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε μάσκες με 

συνδυασμένα φίλτρα ABEK. Ανατρέξτε στα ακόλουθα Πρότυπα CEN για τις μάσκες: 

➢ EN 136 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ολόκληρου προσώπου -  
Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

➢ EN 140 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ημίσεος προσώπου και 
μάσκες ενός τετάρτου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

➢ EN 405 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για 
προστασία από αέρια ή αέρια και σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση», 

και στα ακόλουθα πρότυπα για τα φίλτρα (τύπου ABEK-P2): 

➢ EN 143 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα για σωματίδια - Απαιτήσεις, 
δοκιμές, σήμανση» 

➢ EN 14387:2004 «Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρο(α) αερίου και 
συνδυασμένο(α) φίλτρο(α) - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση». 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιήστε μια αυτόνομη αναπνευστική 

συσκευή. 

Προστασία χεριών 

 

Προστασία χεριών- Προστατευτικά γάντια [EN 374 «Γάντια προστασίας έναντι 

επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών»]. 

Τα γάντια πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε την 

κατάλληλη τεχνική αφαίρεσης γαντιών (χωρίς να αγγίζετε την εξωτερική επιφάνεια του 

γαντιού) για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Πλύνετε όλα τα προστατευτικά 

ρούχα μετά τη χρήση, ιδίως το εσωτερικό τμήμα των γαντιών. Πετάξτε τα μολυσμένα 

γάντια μετά τη χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Προστασία των ματιών 

 

 

Δεν απαιτείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι 

λειτουργούν οι εγκαταστάσεις εκτάκτου ανάγκης πλυσίματος ματιών και ντους, σε 

κοντινή απόσταση. 
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Προστασία του δέρματος 

 

Πλήρης στολή προστασίας έναντι χημικών ουσιών. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να 

επιλέγεται ανάλογα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στο 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Τα μολυσμένα ρούχα εργασίας δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται έξω από το χώρο εργασίας. Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα 

ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλες 

εγκαταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ντους σε κοντινή απόσταση. 

 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Εμφάνιση: Στερεό (κόκκοι) 

 Χρώμα: Γκρι προς καφέ 

Οσμή: Αδύναμη 

Όριο οσμής:  Δεν υπάρχουν δεδομένα 

pH:  8÷11 (συμπ. 10 g/l) 

Σημείο τήξεως /σημείο ψύξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Σημείο βρασμού: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Σημείο ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Ρυθμός εξάτμισης: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Αναφλεξιμότητα: Δεν ταξινομείται ως εύφλεκτο 

 Ανώτερα/κατώτερα όρια αναφλεξιμότητας ή εκρηξιμότητας: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Τάση ατμών: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Πυκνότητα ατμών: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Σχετική πυκνότητα: 1,0 g/cm3 

 Μαζική πυκνότητα 0,537 g/cm3 

Συντελεστής κατανομής n-octanol/νερό: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Σημείο αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Θερμοκρασία αποικοδόμησης: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Ιξώδες: Δεν υπάρχουν δεδομένα 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν οξειδώνεται 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης: 675οC 

Υλικά θέρμανσης: Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως αυτοθερμαινόμενο. 

Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης: 120 mJ ( αποκτήθηκε με επαγωγή = 1 mH και tv = 120 msec) 

50 mJ ( αποκτήθηκε με επαγωγή = 0 mH και tv = 120 msec) 

Κατηγορία έκρηξης σκόνης:   2 (προσδιορίζεται από συσκευή σφαιρών 20 λίτρων [Κ ü hner]) 

 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1. Δραστικότητα  

Δεν υπάρχουν δεδομένα.  
 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. 
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10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.  
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Κανένας γνωστός. 
 
10.5. Μη συμβατά υλικά 

Κανένα γνωστό. 
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Κανένα υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς το προϊόν ενδέχεται να 

αναπτύξει τοξικά αέρια (οξείδια του αζώτου, οξείδια του άνθρακα [CO,CO2], οξείδια του θείου [SOx] και διαβρωτικά 

αέρια (υδροφθορίου [HF]). 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

Αυτή το Τμήμα προορίζεται για ιατρικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας και τοξικολόγους. Παρακάτω, 

παρατίθενται τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το δραστικό συστατικό (Pyriproxyfen) καθώς και για τα λοιπά 

συστατικά. Τα τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στην Τμήμα 11.1 του Κανονισμού αριθ. 830/2015, εάν δεν 

παρατίθενται παρακάτω, θα πρέπει να θεωρηθούν ως "μη διαθέσιμα". 

 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. 

 

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

 

BOTREFIN  

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος: LD 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 5.000 mg / kg  

Αξιολόγηση: Το προϊόν δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του στόματος.  

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις] 

 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 2,51 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες  

Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη / ομίχλη. 

Εκτίμηση: Το προϊόν δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής. 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις] 

 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος: LD 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 2.000 mg / kg 

Αξιολόγηση: Το προϊόν δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του δέρματος. 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις] 

 

CYPRODINIL 

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος: LD 50 ( Αρουραίος):> 2.000 mg / kg 

Εκτίμηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του στόματος. 

 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 1,2 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες  

Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη / ομίχλη. 

Εκτίμηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής.  

 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος: LD 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 2.000 mg / kg  

Αξιολόγηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του δέρματος. 

 

FLUDIOXONIL 

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος: LD 50 ( Αρουραίος): > 5.000 mg / kg 

Εκτίμηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του στόματος. 
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Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC 50 ( Αρουραίος, αρσενικός και θηλυκός): > 2,6 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες 

Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη / ομίχλη. 

Εκτίμηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής. 

 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος: LD 50 ( Αρουραίος):> 2.000 mg / kg 

Εκτίμηση: Η ουσία δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του δέρματος. 

 

Παράγοντας διασποράς: Ναφθαλενοσουλφονικά οξέα, διακλαδισμένα και γραμμικά παράγωγα Bu, άλατα 

νατρίου 

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος: LD 50 ( Αρουραίος): 1.800 mg / kg  

Μέθοδος: Οδηγία 401 (OOCD) 

Αξιολόγηση: Το προϊόν εμφανίζει χαμηλή οξεία τοξικότητα δια του στόματος. 

 

Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής: LC 50 ( Αρουραίος): 0,382 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 8 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος: LD 50 ( Αρουραίος): 3.000 mg / kg  

Μέθοδος: Οδηγία 402 (OOCD) 

Εκτίμηση: Το προϊόν δεν εμφανίζει οξεία τοξικότητα δια του δέρματος. 

 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

BOTREFIN 

Χωρίς ερεθισμό του δέρματος (κουνέλι) [Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις]. 

CYPRODINIL 

Χωρίς ερεθισμό του δέρματος (κουνέλι). 

FLUDIOXONIL 

Χωρίς ερεθισμό του δέρματος (κουνέλι). 

 

ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ 

BOTREFIN 

Χωρίς ερεθισμό των ματιών (κουνέλι) [Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις]. 

CYPRODINIL 

Χωρίς ερεθισμό των ματιών (κουνέλι). 

FLUDIOXONIL 

Χωρίς ερεθισμό των ματιών (κουνέλι). 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

BOTREFIN 

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος σε επαφή με το δέρμα (ινδικό χοιρίδιο) [Τοξικολογικά δεδομένα 

από παρόμοιες συνθέσεις]. 

CYPRODINIL 

Ευαισθητοποίηση δέρματος κατηγορίας 1 (ινδικό χοιρίδιο). 

FLUDIOXONIL 

Δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση σε πειραματόζωα (ινδικό χοιρίδιο) .. 

 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

BOTREFIN 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

CYPRODINIL 

Οι δοκιμές σε ζώα δεν έδειξαν μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα. 

FLUDIOXONIL 

Οι δοκιμές σε ζώα δεν έδειξαν μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα. 
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ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 

BOTREFIN 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

CYPRODINIL 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογόνων επιδράσεων σε μελέτες σε ζώα. 

FLUDIOXONIL 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογόνων επιδράσεων σε μελέτες σε ζώα. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

BOTREFIN 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

CYPRODINIL 

Χωρίς τοξικότητα στην αναπαραγωγή. 

FLUDIOXONIL 

Χωρίς τοξικότητα στην αναπαραγωγή. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) 

BOTREFIN 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

CYPRODINIL 

Δεν έχει παρατηρηθεί δυσμενή επίδραση σε δοκιμές χρόνιας τοξικότητας. 

FLUDIOXONIL 

Δεν έχει παρατηρηθεί δυσμενή επίδραση σε δοκιμές χρόνιας τοξικότητας. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

BOTREFIN 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

CYPRODINIL 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

FLUDIOXONIL 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

Χρήση σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας για να αποφευχθεί η ακούσια διασπορά στο περιβάλλον. Εάν δεν 

εμφανίζονται παρακάτω, τα τοξικολογικά δεδομένα που αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. 830/2015 πρέπει να 

θεωρούνται ως "μη διαθέσιμα". 

 

12.1. Τοξικότητα 

 

BOTREFIN 

Το προϊόν είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια: LC 50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 3,1 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις] 

 

Οξεία τοξικότητα στη Δάφνια και σε άλλα υδρόβια ασπόνδυλα: EC 50 (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 0,14 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις] 

 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: ErC 50 (Desmodesmus subspicatus [πράσινα φύκια]): 1,6 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις]  
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NOEC (Desmodesmus subspicatus [πράσινα φύκια]): 0,1 mg / l  

Σημείο λήξης: Ρυθμός ανάπτυξης.  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

[Τοξικολογικά δεδομένα από παρόμοιες συνθέσεις]  

 

CYPRODINIL 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια  

LC 50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 2,41 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες  

LC 50 (Cyprinus carpio [κυπρίνος]): 2,8 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα για τη δαφνία και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα:  

EC 50 (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 0,032 mg /l 

Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

EC 50 (Americamysis bahia [γαρίδες Mysid]):0,0081 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: 

ErC 50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια): 5,2 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια): 0,4 mg / l  

Σημείο λήξης: Ρυθμός ανάπτυξης  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες ErC 50 (Skeletonema costatum (θαλάσσιο διάτομο): 1,78 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες NOEC (Skeletonema costatum (θαλάσσιο διάτομο)): 0,541 mg / l 

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

 

Συντελεστής Μ (Οξεία υδατική τοξικότητα) =10, Παράρτημα VI – Εναρμονισμένο 

 

Χρόνια τοξικότητα για τη δάφνια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα: 

NOEC (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 0,0082 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 21 d 

NOEC (Americamysis bahia [γαρίδες Mysid]): 0,0019 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 28 d 

 

Συντελεστής M (Χρόνια υδατική τοξικότητα)=10, Παράρτημα VI - Εναρμονισμένο 

 

FLUDIOXONIL 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια  

LC 50 (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 0,23 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα στη δάφνια και σε άλλα υδρόβια ασπόνδυλα:  

EC 50 (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 0,40 mg / l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια:  

ErC 50 (Scenedesmus obliquus): 0,93 ai mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

ErC 50 (Pseudokirchneriella subcapitata [πράσινα φύκια]):> 0,44 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata [πράσινα φύκια]): 0,132 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες ErC 50 (Skeletonema costatum [θαλάσσιο διάτομο]): 0,43 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες ErC 50 (Skeletonema costatum [θαλάσσιο διάτομο]): 0,14 mg / l  

Σημείο λήξης: Ρυθμός ανάπτυξης  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες 

 

Συντελεστής M (Οξεία υδατική τοξικότητα) =1, χρησιμοποιείται για ταξινόμηση μεταφοράς. 
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Οξεία τοξικότητα στα πουλιά: 

LD 50 (Colinus virginianus [Ορτύκια Bobwhite]):> 2.000 mg / Kg 

 

Οξεία τοξικότητα στις μέλισσες:  

Τοξικότητα επαφής LD50> 100 μg / μέλισσα 

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες  

Στοματική τοξικότητα LD50> 100 μg /μέλισσα  

Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες 

 

Οξεία τοξικότητα στους γαιοσκώληκες: 

LD 50 ( Eisenia Foetida [κόκκινο σκουλήκι]): 1.298,6 ai mg / l 

 

Χρόνια τοξικότητα στα ψάρια  

NOEC (Oncorhynchus mykiss [ιριδίζουσα πέστροφα]): 0,04 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 28 d 

 

Χρόνια τοξικότητα για τη δάφνια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα:  

NOEC (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 0,035 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 21 d 

 

Παράγοντας διασποράς: Ναφθαλενοσουλφονικά οξέα, διακλαδισμένα και γραμμικά παράγωγα Bu, άλατα 

νατρίου 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια 

LC 50 (Brachydanio Rerio [ψάρια ζέβρα]):> 100 mg / l  

Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες  

Μέθοδος: Οδηγία 203 του OECD 

 

Οξεία τοξικότητα στη Δάφνια: 

EC 50 (Daphnia magna [ψύλλος νερού]): 80 mg / l Χρόνος 

έκθεσης: 48 ώρες Μέθοδος: Οδηγία του ΟΟΣΑ 202 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια : EC 50 ( Άλγη): 130 mg / l Χρόνος έκθεσης: 48ώρες 

Μέθοδος: Οδηγία 202 του OECD 

 

Οξεία τοξικότητα στα φύκια: EC 50 ( Άλγη): 130 mg / l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες  

Μέθοδος: Οδηγία 202 του OECD 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

 

Το BOTREFIN δεν έχει δοκιμαστεί. 

Cyprodinil: Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). 

Fludioxonil: Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). 

Παράγοντας διασποράς: Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

 

Το BOTREFIN δεν έχει δοκιμαστεί. 

Cyprodinil: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης: 51 - 80, Lepomis macrochirus. Λόγω του συντελεστή κατανομής 

n-οκτανόλης / νερού (log Pow = 4,0 στους 25 ° C), δεν αναμένεται συσσώρευση στους οργανισμούς 

Fludioxonil: Λόγω του συντελεστή κατανομής n-οκτανόλης / νερού (log Pow = 4,12 στους 25 ° C), δεν αναμένεται 

συσσώρευση σε οργανισμούς. 

Παράγοντας διασποράς: Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

 

Cyprodinil: Κατανομή σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα: Το Cyprodinil έχει χαμηλή έως μικρή κινητικότητα στο 
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έδαφος. 

Σταθερότητα στο έδαφος: Χρόνος διάχυσης (DT 50): 0,1 - 2 d  

Ποσοστό απόλυσης: 50%  

Παρατηρήσεις: Η ουσία δεν είναι έμμονη. 

 

Fludioxonil Κατανομή σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα: Μη κινητικό. 

 

Σταθερότητα στο έδαφος: Χρόνος διάχυσης (DT 50): 14 d  

Ποσοστό απόσβεσης: 50%  

Παρατηρήσεις: Η ουσία δεν είναι έμμονη 

Παράγοντας διασποράς: Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. 

 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και vPvB 

Το BOTREFIN δεν περιέχει ουσίες που πληρούν το ΑΒΤ (έμμονη/βιοσυσσωρεύσιμη/τοξική) ούτε το vPvB κριτήριο σε 

συγκεντρώσεις ≥ 0,1%.  

To CYPRODINIL δεν θεωρείται ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό (ΑΒΤ) ή πολύ ανθεκτικό και πολύ 

βιοσυσσωρεύσιμο (vPvB). 

Το FLUDIOXONIL δεν θεωρείται ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό (ΑΒΤ) ή πολύ ανθεκτικό και πολύ 

βιοσυσσωρεύσιμο (vPvB). 

Ο "παράγοντας διασποράς" δεν περιέχει ουσίες που πληρούν το ΑΒΤ (έμμονη/βιοσυσσωρεύσιμη/τοξική) ούτε το vPvB 

κριτήριο. 

 

12.6 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες 

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. Μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς 

έλεγχο. 

 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν/συσκευασία:  

Ξεπλύνετε καλά τον περιέκτη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη συσκευή πλύσης ή, μηχανικά, ξεπλένοντας τον περιέκτη 

τρεις φορές. Προσθέστε το νερό πλυσίματος στη δεξαμενή ψεκασμού ή διαχειριστείτε το ως απόβλητο. Απορρίψτε τον 

περιέκτη με ασφάλεια. Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σε εξουσιοδοτημένο/ αδειοδοτημένο χώρο συλλογής 

επικίνδυνων αποβλήτων, εκτός από τους κενούς περιέκτες που έχουν ξεπλυθεί τρεις φορές, οι οποίοι μπορούν να 

απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Νερό πλυσίματος:  

Μην μολύνετε ρυάκια, ποτάμια ή κανάλια με υπολείμματα προερχόμενα από την αποθήκευσης, επεξεργασία ή τις 

διαδικασίες καθαρισμού του προϊόντος ή με τους χρησιμοποιημένους περιέκτες. Το νερά πλυσίματος θα πρέπει να 

απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. 

 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

14.1. Αριθμός UN: 3077 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής UN: 
Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Στερεή, n.o.s  (Cyprodinil. 
Fludioxonil) 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
μεταφορά: 

9 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρυπαντής  
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Χερσαία Μεταφορά: 
Σιδηροδρομική Μεταφορά 
[RID] 

UN No.: 3077  
«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Στερεή, 
n.o.s  (Cyprodinil. Fludioxonil)» 
Τάξη: 9 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Αρ. Κινδύνου : 90 

  

Χερσαία Μεταφορά: 

Οδική Μεταφορά [ADR] 

 

UN No.: 3077  

«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Στερεή, 
n.o.s  (Cyprodinil. Fludioxonil)» 

Τάξη: 9 

Ομάδα συσκευασίας: III 

Αρ. Κινδύνου : 90 
  

Αεροπορική μεταφορά 

[ICAO/IATA] 

UN No.: 3077  

«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Στερεή, 
n.o.s  (Cyprodinil. Fludioxonil)» 

Τάξη: 9 

Ομάδα συσκευασίας: III 

Αρ. Κινδύνου : 90 
  

Θαλάσσια μεταφορά 

[IMO/IMDG] 

UN No.: 3077  

«Ύλη Περιβαλλοντικά Επικίνδυνη, Στερεή, 
n.o.s  (Cyprodinil. Fludioxonil)» 

Τάξη: 9 

Ομάδα συσκευασίας: III 

Αρ. Κινδύνου : 90 

Θαλάσσιος Ρυπαντής 

EmS: F-A, S-F 
  

 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Βλ. Τμήματα 6,7 και 8. 

 

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC: 

Μη εφαρμόσιμο. Το BOTREFIN PLUS δεν μεταφέρεται χύδην. 

 

 

15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 
 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

Κανονισμός Θέμα Εφαρμογή 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1005/2009 

Ουσίες που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος 
Δεν εφαρμόζεται. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

850/2004 
Έμμονοι οργανικοί ρύποι Δεν εφαρμόζεται. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

649/2012 

Εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων 

χημικών 
Δεν εφαρμόζεται. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 (REACH) 

Άρθρο 59: Λίστα ουσιών υποψήφιων 

για έγκριση 
Δεν εφαρμόζεται. 

Οδηγία 2012/18/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου (Seveso III) 

Αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων 

ατυχημάτων που μπορεί να 

προκύψουν από επικίνδυνες ουσίες. 

Όρια ποσοτήτων αναφοράς (E1 - Περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 

στην κατηγορία Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 1 ή 
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Κανονισμός Θέμα Εφαρμογή 

χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 1): 

• Απαιτήσεις ορίου χαμηλότερης βαθμίδας = 100 

τόνοι, 

• Απαιτήσεις ορίου ανώτερης βαθμίδας = 200 

τόνοι. 

Οδηγία 98/24/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου 

Προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που σχετίζονται με 

χημικούς παράγοντες κατά την 

εργασία 

Δεν εφαρμόζεται. 

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας Προϊόντος: 60835/07.02.2019 

 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (CSA) λόγω του ότι το BOTREFIN PLUS έχει ήδη καταχωρηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο. 15 «Ουσίες σε φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα» του Καν.1907/2006/ΕΕ (REACH). 
 
 

16. Άλλες πληροφορίες 

 

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) εκπονήθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 

ουσιών και μειγμάτων, ο οποίος τροποποιεί και καταργεί τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και τροποποιεί επίσης 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.  

 

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι σύμφωνα με τον Καν.830/2015/ΕΕ. 

 

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων κινδύνου (H-Statements) αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

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. 

 

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων προφύλαξης (δηλώσεις P) αναφέρεται στην ενότητα 2 

P101: Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος. 

Ρ102: Μακριά από παιδιά.  

Ρ261: Αποφύγετε την αναπνοή ομίχλης / ατμών / ψεκασμού. 

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Ρ272:Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ρούχα. 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P363: Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
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P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων, με εξαίρεση στα κενά μέσα 

συσκευασίας στα οποία γίνει τριπλό ξέπλυμα, τα μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Πλήρες κείμενο κατηγοριών κινδύνου και κατηγοριών που αναφέρονται στην ενότητα 3 

Οξεία τοξικότητα 4: Οξεία τοξικότητα; Κατηγορία 4. 

Οφθαλμ. Ερεθ. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη; Κατηγορία 1 

Ερεθισμός δέρματος 1: Ερεθισμός δέρματος; Κατηγορία 1 

Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1: Οξύς κίνδυνος (βραχυπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον; Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 1. 

Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 1: Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον; Χρόνια τοξικότητα, Κατηγορία 1. 

Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3: Χρόνιος κίνδυνος (μακροπρόθεσμα) για το υδάτινο περιβάλλον; Χρόνια τοξικότητα, Κατηγορία 3. 

 

 

Υπόμνημα: 

Πλήρης ονοματολογία συντομογραφιών και ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Αµερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων 

Βιοµηχανίας 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: Ευρωπαϊκή 

Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

a.i.: Active ingredient: Δρών συστατικό 

BCF: Bioconcentration Factor: Παράγοντας Βιοσυσσώρευσης 

bw: Body weight: Σωματικό βάρος 

CAS: Chemical Abstracts Service: Αριθμός χημικής ταυτοποίησης 

CLP: Classification, Labelling and Packaging (refers to EU regulation 1272/2008 on classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures): Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1272/2008/ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων 

CSA Chemical Safety Assessment Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

DT50: Half-life time: Περίοδος ημιζωής 

EC: European Community: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

EC50: 50% Effective Concentration: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης 

ErC50: Effective Concentration 50 in terms of reduction of growth rate: 50% Συγκέντρωση Επίδρασης όσον αφορά τη 
μείωση του ρυθμού αύξησης. 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Υπαρχουσών 

Xημικών Oυσιών 

LC50: 50% Lethal Concentration: 50% Θανατηφόρος Συγκέντρωση 

LD50: 50% Lethal Dose: 50%: Θανατηφόρος Δόση 

IATA: International Air Transport Association: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

ICAO: International Civil Aviation Organization: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

IMDG Code: The International Maritime Dangerous Goods Code: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

LERAP: Local Environment Risk Assessment for Pesticides: Τοπικές Εκτιμήσεις  Περιβαλλοντικού Κινδύνου  για τα 
Φυτοφάρμακα 

N.O.S.: Not otherwise specified entry: Εκτός άλλως ορίζεται 

NOEC: No Observed Effect Concentration: Συγκέντρωση Μη Παρατηρηθεισών Επιδράσεων 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)   
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OSHA:        Occupational Safety and Health Administration: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic: Ανθεκτική (Έμμονη), Βιοσυσσωρευτική και Τοξική ουσία (ΑΒΤ) 

PNOC: Particles (not soluble) Not Otherwise Specified: Σωματίδια (μη διαλυτά) Χωρίς Άλλη Ταξινόμηση. 

PPE: Personal Protective Equipment: Μέσα Ατομικής Προστασίας 

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals: Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών 

Προϊόντων (REACH) 

RID: Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail: Κανονισμός για τις Διεθνείς 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

SDS: Safety Data Sheet: Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

s.a.s.: subsequent amendments and additions: συναφείς τροποποιήσεις και προσθήκες 

STEL: Short-Term Exposure Limit: Οριακή Τιμή Βραχυχρόνιας Έκθεσης 

TLV: Threshold Limit Value: Οριακή Τιμή  

TWA: Time Weighted Average: Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή 

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative: άκρως Ανθεκτική (Έμμονη) και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αΑαΒ) 

 

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών είναι τα SDS προϊόντων και συστατικών καθώς και η 

διαθέσιμη βιβλιογραφία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στην 

πραγματική κατάσταση των γνώσεων και της εμπειρίας μας με το προϊόν. Σκοπός τους είναι να περιγράψουν τα προϊόντα 

μας από άποψη ασφάλειας και, ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στην εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων των ίδιων 

προϊόντων. Οι Περιεχόμενες Πληροφορίες σχετίζονται με το ίδιο το προϊόν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε 

περίπτωση συνδυασμών ή μειγμάτων, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζεται τους κίνδυνος. Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα 

πρέπει να περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο, και τους κινδύνους. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν 

εξαιρεί με κανέναν τρόπο τον χρήστη από την τήρηση όλων των υφιστάμενων τοπικών / εθνικών κανονισμών σχετικά με το 

προϊόν για όλες τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. 
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