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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Μείγμα 

Εμπορική ονομασία : Strong 25 

Είδος προϊόντος : Τρωκτικοκτόνα 

Ομάδα προϊόντων : Bιοκτόνο 

 

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση, Ερασιτεχνική χρήση 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Mus musculus, Rattus norvegicus, Rattus rattus 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Τρωκτικοκτόνο 

Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης : Βιοκτόνο 
 

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 
Armosa SA 
Rue des Tuiliers 1 
4480 Engis - Βέλγιο 
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510 
msds@armosa.tech - www.armosa.tech 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:  
ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγίου Παύλου 39, 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΗΛ. 2108542220, ΦΑΞ 2108542253 
Email:  info@protecta-health.gr 
 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

Σχόλια 

Ελλάδα Κέντρο Δηλητηριάσεων 
Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού 

11762 ΑΘΗΝΑ +30 210 779 3777  

Κύπρος Κέντρο Δηλητηριάσεων  1401  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας  
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 
(Παράρτημα ΙΙ του REACH) 

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, Κατηγορία 2:  H373    
    

Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους: βλέπε Ενότητα 16 
 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
 

 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης  

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

 

GHS08 

     

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση 

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P260 - Μην αναπνέετε σκόνη. 
P314 - Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P501 - Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς. 

 

mailto:msds@armosa.tech
http://www.armosa.tech/
mailto:info@protecta-health.gr
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσίες 

Μη εφαρμόσιμο 
 

 

3.2. Μείγματα 
 

 
 

 
 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

TRIETHANOLAMINE 
ουσία με οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης σε 
εθνικό επίπεδο (CH) 

(αριθμός CAS) 102-71-6 
(Κωδ.-ΕΕ) 203-049-8 

0,02 - 0,03 Eye Irrit. 2, H319 

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- bromo-4-
biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)coumarin 
 

(αριθμός CAS) 56073-10-0 
(Κωδ.-ΕΕ) 259-980-5 
(Νο. καταλόγου) 607-172-00-1 

0,0025 Acute Tox. 1 (Oral), H300 
Acute Tox. 1 (Dermal), H310 
Acute Tox. 1 (Inhalation), H330 
Repr. 1A, H360D 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης: 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- bromo-4- 
biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- 
naphthyl)coumarin (Active substance (Biocide)) 

(αριθμός CAS) 56073-10-0 
(Κωδ.-ΕΕ) 259-980-5 
(Νο. καταλόγου) 607-172-00-1 

(0,002 =<C < 0,02) STOT RE 2, H373 
(0,003 =<C < 100) Repr. 1A, H360D 
(0,02 =<C < 100) STOT RE 1, H372 

 
 

 

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε Ενότητα 16 
  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μη σχετικό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε 
αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις : Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα 
οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των 
ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή 
τα ούρα. 

 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Αντίδοτο:  Βιταμίνη Κ1 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Νερό. Ψεκασμός με νερό. Ξηρή σκόνη. Αφρός. 

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. 
 

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

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται 
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

: Πιθανή απελευθέρωση τοξικών αναθυμιάσεων. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Ψύξτε τους εκτεθειμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφος νερού. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή με μόνωση. Ολόσωμη προστατευτική στολή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Εξαερίζετε τη ζώνη διαρροής. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / 
ατμούς / εκνεφώματα. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην Ενότητα 8: "Έλεγχος της έκθεσης - Ατομική προστασία". 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε επιφανειακά νερά ή σε υπονόμους. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε το προϊόν με μηχανικό μέσο. Αντλήστε / συλλέξτε το απελευθερωμένο προϊόν σε 
κατάλληλους περιέκτες. 

Άλλες πληροφορίες : Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε εγκεκριμένο κέντρο. 
 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ενότητα 13. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Φοράτε ατομικό εξοπλισμό 
προστασίας. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. 

Μέτρα υγιεινής : Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε 
χρήση. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Συνθήκες φύλαξης : Αποθηκεύεστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, 
πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής. 

Μέγιστος χρόνος φύλαξης : 2 έτη 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 

Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. 
   

Προστασία των χεριών: 

Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά από Πολυβινυλαλκοόλη (PVA) ή Ελαστικό νιτριλίου (NBR) (Πρότυπο: EN ISO 374-10) 
 

Προστασία οφθαλμών:  

Γυαλιά ασφαλείας. 
 

Προστασία του δέρματος: 

Καμία υπό κανονικές συνθήκες 
  

Προστασία των αναπνευστικών οδών:  

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φορέστε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό. 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο: 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Άλλες πληροφορίες: 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Στερεό 
  

Εμφάνιση : Σπόροι σιτηρών 

Χρώμα : Μπλε 
  

Οσμή : Ελάχιστα αισθητή 
  

Όριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

pH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σημείο στερεοποίησης : Μη εφαρμόσιμο 
  

Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σημείο ανάφλεξης : Μη εφαρμόσιμο 
  

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Μη εφαρμόσιμο 
  

Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Μη-εύφλεκτο 
  

Πίεση ατμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σχετική πυκνότητα : Μη  εφαρμόσιμο 
  

Διαλυτότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Ιξώδες, κινεματικό  : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Ιξώδες, δυναμικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Μη εφαρμόσιμο 
 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Το προϊόν είναι μη-αντιδραστικό σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. 
 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση. 
 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Καμία στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε Ενότητα 7). 
 

10.5. Ασύμβατα υλικά 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένο 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένο 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένο 

Περαιτέρω πληροφορίες : Αντιπηκτικό 
 

Strong 25  

LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg 
 

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- bromo-4-biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)coumarin (56073-10-0) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 0,27 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους 7,48 g/kg 
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TRIETHANOLAMINE (102-71-6) 

LD50 από του στόματος  2200 mg/kg Ινδικό χοιρίδιο 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένο 

Σοβαρή ζημία / ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένο 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένο 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένο 

Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένο 
 

 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένο 
 

 
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - 
εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένο 

 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - 
επανειλημμένη έκθεση 

: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 
έκθεση (από το στόμα). 

 

 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένο 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Οικολογία - γενικά : Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες 
ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον. Αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά τοξικά για την 
πανίδα. 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Μη  ταξινομημένο 

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Μη ταξινομημένο 
 

 

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- bromo-4-biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)coumarin (56073-10-0) 

LC50 στα ψάρια 1 0,042 mg/l Onchorhynchus mykiss 

EC50 Δάφνια 1 0,25 mg/l Daphnia magna 

EC50 (φύκια) 0,04 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες. 
 

 

 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Απόρριψη του περιεχομένου / δοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του εγκεκριμένου 
φορέα συλλογής. 

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη προϊόντων / 
συσκευασιών 

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε 
το υλικό και το δοχείο του σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ 

Αριθμός ΟΗΕ (ADR) : Μη εφαρμόσιμο 

Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) : Μη εφαρμόσιμο 

Αριθμός ΟΗΕ (IATA) : Μη εφαρμόσιμο 

Αριθμός ΟΗΕ (ADN) : Μη εφαρμόσιμο 

Αριθμός ΟΗΕ (RID) : Μη εφαρμόσιμο 
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14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID) : Μη εφαρμόσιμο 
 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR   

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : Μη εφαρμόσιμο 

   

IMDG   

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : Μη εφαρμόσιμο 

   

IATA   

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : Μη εφαρμόσιμο 

   

ADN   

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN) : Μη εφαρμόσιμο 

   

RID   

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID) : Μη εφαρμόσιμο 
 

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

Κατηγορία συσκευασίας (ADR) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Μη εφαρμόσιμο  

Κατηγορία συσκευασίας (IATA) : Μη εφαρμόσιμο 

Κατηγορία συσκευασίας (ADN) : Μη εφαρμόσιμο  

Κατηγορία συσκευασίας (RID) : Μη εφαρμόσιμο 
 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι 

Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο 
περιβάλλον 

: Όχι 

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες. 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

- Επίγεια μεταφορά 
  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

- Μεταφορά μέσω θαλάσσης 
  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

- Εναέρια μεταφορά 
  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

- Ποτάμια μεταφορά 
  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

- Σιδηροδρομική μεταφορά 
  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
 

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

Μη εφαρμόσιμο. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 
 

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

15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ 

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH 

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 
 

Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH 

Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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από τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών 

Οι ουσίες δεν υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 29 Απριλίου 2004 

σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΟΚ. 

 

Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 528/2012 αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων 

Το προϊόν αυτό περιέχει βιοκτόνα συστατικά 
 

Είδος προϊόντος (βιοκτόνα) : 14 - Τρωκτικοκτόνα 

Αριθμός αδειοδότησης : ΤΠ14-0157 

Περιέχει : brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- bromo-4-biphenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- 
naphthyl)coumarin (0,00 %) 

 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας. 
  

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

 

 

Άλλες πληροφορίες : ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΝΗΣ: Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο προέρχονται από 
πηγές τις οποίες θεωρούμε αξιόπιστες. Παρόλα αυτά, δίνονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή 
άρρητη, για την ακρίβειά τους. Το περιεχόμενο και η μορφή του παρόντος ΔΔΑ είναι 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ασφάλεια. 
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. 

 

 

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

Acute Tox. 1 (Dermal) Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), Κατηγορία 1 

Acute Tox. 1 (Inhalation) Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), Κατηγορία 1 

Acute Tox. 1 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), Κατηγορία 1 

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Οξύς κίνδυνος, Κακτηγορίας 1 

Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιος κίνδυνος, ατηγορίας 1 

Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 2 

Repr. 1A Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, Κατηγορία 1A 

STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, Κατηγορία 1 

STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, Κατηγορία 2 

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. 

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. 

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

H373 Μπορεί να προκαλέσει 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. 
 

 

 

 
 
ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH) 

 
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 
Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος 
 


