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ΤΜΗΜΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣ ΚΩΔΙΚΌΣ ΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία

JETFLY

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και
αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση
Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό εντοµοκτόνο µε βάση την κυπερµεθρίνη.

Μη συνιστώµενη χρήση
Να µην χρησιµοποιείται στην γεωργία.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Προµηθευτής
Bleu Line s.r.l.
Διεύθυνση: Via Virgilio, 28, 47122 Z.I. Villanova, Forlì, Italy
Τηλ.: +39 0543.75.44.30
Φαξ: +39 0543.75.41.62
e-mail: bleuline@bleuline.it

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης καλέστε το Κέντρου Δηλητηριάσεων
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αριθµός τηλεφώνου του προµηθευτή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
/

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ

Eye Dam. 1; H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Aquatic Acute 1; H400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Aquatic Chronic 1; H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
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2.2 Στοιχεία επισήµανσης
2.2.1. Ταξινόµηση σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1272/2008/EΚ (CLP)

Προειδοποίηση: Κίνδυνος
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
P101  Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102  Μακριά από παιδιά.
P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα
µάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Αν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310  Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P391  Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.
P501  Διάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε κατάλληλα σηµεία συλλογής απορριµµάτων.

2.2.2. Περιλαµβάνει:
δωδεκαβενζολιοσουλφονικό ασβέστιο (CAS: 26264-06-2, EC: 247-557-8)

2.2.3. Ειδικές προειδοποιήσεις
Άγνωστοι ή µη αναµενόµενοι ειδικοί κίνδυνοι.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Αυτή η ουσία ή το µείγµα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιµα, τοξικά ή
άκρως ανθεκτικές ή άκρως βιοσυσσωρεύσιµες σε επίπεδα 0,1% ή ανώτερα.

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Περιγραφή προϊόντος
Μείγµα εντοµοκτόνων και βοηθητικών ουσιών.

3.1. Ουσίες
Για µείγµατα, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2.
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3.2. Μείγµατα

Χηµική ονοµασία CAS
EC
Index

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

Αριθµός καταχ.

α-κυπερµεθρίνη/α-
cypermethrin (ISO)

52315-07-8
257-842-9
607-421-00-4

5,06 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400 [M=1.000]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=10.000]

-

αιθοξυλιωµένη
πολυαρυλοφαινόλη

99734-09-5
-
-

<5 Aquatic Chronic 3; H412 -

2-αιθυλεξαν-1-όλη 104-76-7
203-234-3
-

<5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335

-

δωδεκαβενζολιοσουλφονικό
ασβέστιο

26264-06-2
247-557-8
-

<5 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

01-2119560592-37

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες/γενικά µέτρα
Σε περίπτωση αµφιβολιών ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Δείξτε στον γιατρό το Δελτίο
Δεδοµένων Ασφαλείας ή την ετικέτα. Σε περίπτωση ατυχήµατος, οι πρώτες βοήθειες στον τραυµατία θα
πρέπει να δίνονται από εκπαιδευµένο προσωπικό ώστε να αποφεύγονται οι περαιτέρω επιπλοκές ή ο
περαιτέρω τραυµατισµός του.

Σε περίπτωση (υπερβολικής) εισπνοής
Αποµακρυνθείτε από τη µολυσµένη περιοχή και εισπνεύστε καθαρό αέρα. Ο τραυµατίας πρέπει να
ξαπλώσει σε ζεστό χώρο. Σε περίπτωση συµπτωµάτων που δεν υποχωρούν, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

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

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μετά το αρχικό ξέπλυµα,
αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και συνεχίστε να ξεπλένετε. Προστατεύετε τα µάτια µε αποστειρωµένο
επίθεµα και καθαρό και στεγνό χαρτί. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. Μην χρησιµοποιήσετε οφθαλµικές
σταγόνες ή αλοιφές οποιουδήποτε είδους πριν σας εξετάσει ή σας συµβουλέψει οφθαλµίατρος.

Σε περίπτωση κατάποσης
Αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια! Δείξτε στον γιατρό την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας. Μην προκαλείτε εµετό. Σε περίπτωση εµέτου, ωθήστε το κεφάλι του ασθενούς κάτω από το ύψος
των ισχύων, για να περιορίσετε τον κίνδυνο αναρρόφησης.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Εισπνοή
Υπερβολική έκθεση στον οµίχλη ή ατµούς µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος.
Βήχας, φτέρνισµα, συνάχι, δύσπνοια.
Κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία.

Για επαφή µε το δέρµα
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Για επαφή µε το δέρµα
Ενδέχεται να προκληθεί ερεθισµός, (ερυθρότητα, κνησµός) σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα.
Δερµατίτιδα.
Μπορεί να προκαλέσει ξηρό και σκασµένο δέρµα.

Για επαφή µε τα µάτια
Κατά την επαφή µε τα µάτια προκαλεί σοβαρές βλάβες.
Δυσφορία ή πόνος, συχνό βλεφάρισµα, δακρύρροια και ερυθρότητα.
Μπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό στον κερατοειδή.

Κατάποση
Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό του γαστρεντερικού σωλήνα.
Σιελόρροια.
Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εµετό και διάρροια.
Ενδέχεται να προκαλέσει κοιλιακό πόνο.
Μπορεί να προκαλέσει σύνθλιψη του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ).
Μυϊκές κράµπες, δύσπνοια.
Επιληπτικές κρίσεις.
Η κατάποση υγρού µπορεί να προκαλέσει τον σχηµατισµό σταγονιδίων τα οποία, µε την είσοδό τους στους
πνεύµονες, να προκαλέσουν χηµική πνευµονία.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Θεραπεύστε συµπτωµατικά. Συνιστάται η χρήση κατάλληλης υποστηρικτικής θεραπείας ανάλογα µε την
κατάσταση του ασθενή.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

σκόνη πυρόσβεσης. 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO ). Εκνέφωµα νερού. 
Αφρός.

Ανεπαρκή µέσα πυρόσβεσης
Απευθείας δέσµη νερού. Γενικά, το νερό δεν συνιστάται, καθώς δεν είναι αποτελεσµατικό. Μπορεί όµως
να χρησιµοποιηθεί για την ψύξη δοχείων που εκτίθενται σε πυρκαγιά ή διανοµή ατµών.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια. Μην εισπνέετε τυχόν αέρια/καπνούς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Μέτρα προστασίας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µην αναπνέετε τις αναθυµιάσεις. Σε περίπτωση υπερθέρµανσης ενδέχεται να
επιφέρει έκρηξη των περιεκτών. Τα επικίνδυνα δοχεία να ψύχονται µε νερό και να αποµακρύνονται από
την περιοχή της φωτιάς. Εξετάστε την κατεύθυνση του ανέµου.

Εξοπλισµός προστασίας
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία πυρόσβεσης (όπως κράνη,
προστατευτικές µπότες και γάντια) (ΕΝ 469) και αναπνευστικές συσκευές (SCBA) µε µάσκα ολόκληρου
προσώπου (ΕΝ 137).

Πρόσθετες πληροφορίες
Τα µολυσµένα µέσα πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Να µην
διοχετεύονται στο αποχετευτικό σύστηµα.
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ΤΜΗΜΑ 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
Μέσα ατοµικής προστασίας
Χρησιµοποιήστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό (Κεφάλαιο 8).

Διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήµατος
Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό. Ασφαλίστε τις πιθανές πηγές ανάφλεξης ή θερµότητας - µην
καπνίζετε! Εµποδίστε την πρόσβαση σε άτοµα χωρίς προστατευτικό εξοπλισµό. Αποφύγετε την επαφή µε το
δέρµα και τα µάτια. Μην εισπνέετε ατµούς/αναθυµιάσεις.

6.1.2. Για το προσωπικό επέµβασης
Χρησιµοποιήστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες για το
"Προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης".

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να µην αφήσετε το προϊόν να φθάσει σε συστήµατα ύδρευσης/αποχέτευσης/υπονόµους και υδροπερατό
έδαφος . Σε περίπτωση τυχαίας διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στο έδαφος ειδοποιήστε τις
αρµόδιες Αρχές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
6.3.1. Για περιορισµό
Περιορίστε τη διαφυγή, εκτός εάν ο περιορισµός συνιστά κίνδυνο.

6.3.2. Για καθαρισµό
Απορροφήστε το προϊόν µε αδρανές υλικό (απορροφητικό υλικό, άµµος), συλλέξτε το σε ειδικά δοχεία και
αφήστε το χειρισµό τους στην αρµόδια υπηρεσία αποκοµιδής. Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε τους
εφαρµοστέους κανονισµούς (βλ. ενότητα 13). Αερίστε το χώρο.

6.3.3. Άλλες πληροφορίες
-

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

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
7.1.1. Προστατευτικά µέτρα
Μέτρα πυροπροστασίας
Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες χειρισµού/χρήσης.

Μέτρα για την πρόληψη σχηµατισµού αερολύµατος και σκόνης
-

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.

7.1.2. Οδηγίες προσωπικής υγιεινής
Πριν από τον χειρισµό του προϊόντος, συµβουλευτείτε όλες τις άλλες ενότητες αυτού του δελτίου
δεδοµένων ασφαλείας. Χειριστείτε το προϊόν σύµφωνα µε τις σωστές διαδικασίες υγιεινής και
ασφαλείας του κλάδου. Πλένετε τα χέρια στα διαλείµµατα και ύστερα από τη χρήση του υλικού.v Όταν το
χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε . Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Μην εισπνέετε ατµούς/αναθυµιάσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα και τους κανονισµούς
ασφαλείας και υγιεινής στην εργασία. Προτού εισέλθετε σε χώρους όπου γίνεται κατανάλωση φαγητού,
αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισµό.
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7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
7.2.1. Αποθήκευση
Αποθηκεύστε σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο. Το
δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο, σε δροσερό και ξηρό σηµείο µε επαρκή εξαερισµό.
Προστατέψτε το από τη γυµνή φλόγα, τη θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως. Θερµοκρασία αποθήκευσης: +5
έως 30 °C. Φυλάσσετε µακριά από µη συµβατές ουσίες (ανατρέξτε στην Ενότητα 10). Αποθηκεύστε το µακριά
από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Εµποδίστε την είσοδο σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Φυλάξτε σε σηµείο
όπου δεν φτάνουν παιδιά και κατοικίδια.

7.2.2. Υλικό συσκευασίας
Αρχική συσκευασία.

7.2.3. Αιτήµατα για χώρο αποθήκευσης και περιέκτες
Να µην φυλάσσεται σε συσκευασία χωρίς ετικέτα. Κλείστε ανοιχτά δοχεία µετά τη χρήση. Βάλτε το
δοχείο σε όρθια θέση για να αποτραπεί η διαρροή. Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι
υδατοστεγές και να µην επιτρέπει τη διαφυγή των υγρών που χύθηκαν.

7.2.4. Οδηγίες εξοπλισµού χώρου αποθήκευσης
-

7.2.5. Άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης
-

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Συστάσεις
-

Ειδικές λύσεις για τη βιοµηχανία
-

ΤΜΗΜΑ 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

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

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

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

8.1.3. Τιµές DNEL/DMEL
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

8.1.4. Τιµές PNEC
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
8.2.1. Κατάλληλος τεχνικός έλεγχος
Προληπτικά µέτρα ασφαλείας
Χειριστείτε το προϊόν σύµφωνα µε τις σωστές πρακτικές υγιεινής και ασφαλείας του κλάδου.
Χρησιµοποιείστε ορθή πρακτική υγιεινής - πλένετε τα χέρια στα διαλείµµατα και ύστερα από τη χρήση
του υλικού . Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Μην εισπνέετε ατµούς/αερολύµατα.

Οργανωτικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και καθαρίστε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Παρέχετε
φιαλίδια ή συσκευές έκπλυσης µατιών και καταιονητήρες εκτάκτου ανάγκης. Δεν περιέχει ουσίες οι
τιµές των οποίων εµπίπτουν στα όρια επαγγελµατικής έκθεσης.
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Τεχνικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό µε τοπική απαγωγή σε χώρους µε αυξηµένη συγκέντρωση.

8.2.2. Μέσα ατοµικής προστασίας
Προστασία των µατιών
Προστατευτικά γυαλιά µε πλευρικά προστατευτικά (EN 166).

Προστασία των χεριών
Χρησιµοποιείτε αδιάβροχα προστατευτικά γάντια που είναι ανθεκτικά στο προϊόν / την ουσία/ το
διάλυµα. Προστατευτικά γάντια (ΕΝ 374). Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται µόνο από το
υλικό αλλά και από άλλα κριτήρια ποιότητας, που διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Ακολουθείτε
τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη χρήση, την αποθήκευση, τη συντήρηση και την
αντικατάσταση των γαντιών. Σε περίπτωση σκισίµατος ή εµφάνισης σηµαδιών φθοράς τα γάντια πρέπει να
αντικαθίστανται αµέσως.

Προστασία του δέρµατος
Χρησιµοποιείτε κατάλληλο ρουχισµό προστασίας. Προστατευτικά ενδύµατα εργασίας.

Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Προστατευτική
µάσκα (EN 136) ή προσωπίδα (EN 140) µε φίλτρο A (EN 14387).

Θερµικοί κίνδυνοι
-

8.2.3. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης
Κατασκευαστικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Θα πρέπει να ελέγχονται οι εκποµπές του εξοπλισµού εξαέρωσης ή εργασίας για να διασφαλιστεί ότι
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας.

Τεχνικά µέτρα πρόληψης της έκθεσης
Να αποτρέπεται η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις, το δίκτυο αποχέτευσης ή στα υπόγεια ύδατα.

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

- Φυσική κατάσταση: υγρό
- Χρώµα: άχρωµο έως πολύ ανοικτό κίτρινο
- Οσµή: χαρακτηριστική

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

- pH Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σηµείο/περιοχή τήξης < 0 °C

- Σηµείο βρασµού Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σηµείο ανάφλεξης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Ταχύτητα εξάτµισης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σηµείο ανάφλεξης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Εκρηκτικά όρια Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Τάση ατµών Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Σχετική πυκνότητα υδρατµού/ατµών Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Πυκνότητα Πυκνότητα:
0,920 kg/L Σε 20 °C

- Διαλυτότητα (µε αναφορά ενός διαλύτη) νερό:
γαλακτωµατοποιεί

- Συντελεστής κατανοµής Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Αυτανάφλεξη Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Θερµοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Ιξώδες Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Εκρηκτικότητα Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

- Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

9.2. Άλλες πληροφορίες

- Σηµειώσεις:

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις σε επαφή µε άλλες ουσίες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
υποδεικνύεται.

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

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Αποφύγετε την υπερθέρµανση. Εµποδίστε το στατικό ηλεκτρισµό. Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης
(σπινθήρα ή φλόγα).

10.5. Μη συµβατά υλικά
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν αναµένεται να σχηµατιστούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς / έκρηξης εκλύονται ατµοί επικίνδυνοι για την υγεία.
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ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

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

Χηµική ονοµασία Οδός
έκθεσης

Τύπος Eίδος Χρόνος Τιµή Μέθοδος Σηµειώσεις

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO)
(52315-07-8)

από το στόµα LD αρουραίος 250 mg/kg

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO)
(52315-07-8)

από το δέρµα LD αρουραίος > 2000
mg/kg

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO)
(52315-07-8)

µε εισπνοή LC αρουραίος 4 h 3,281 mg/L

Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν έχει ταξινοµηθεί ως οξύ τοξικό. Μηχανισµός δράσης δραστικής ουσίας: η κυπερµεθρίνη (pyrethroid)
δρα στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα, στο επίπεδο των νευρωνικών µεµβρανών, µε
αποτέλεσµα την απόφραξη των διαύλων νατρίου.

11.1.2. Διάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος, σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Πρόσθετες πληροφορίες
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

11.1.3. Υπερευαισθητοποίηση
Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν έχει ταξινοµηθεί ως χηµική ουσία που προκαλεί υπερευαισθησία.

11.1.4. Καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση, αναπαραγωγική τοξικότητα
Καρκονογένεση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Μεταλλαξιογένεση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Αναπαραγωγική τοξικότητα
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

Περίληψη της αξιολόγησης των ιδιοτήτων KMT.

Δεν ταξινοµείται ως καρκινογόνο, µεταλλαξιογόνο, γενοτοξικό ή τοξικό για την αναπαραγωγή.

11.1.5. Ειδική τοξικότητα για όργανα στόχους
Πρόσθετες πληροφορίες
STOT RE (επανειληµµένη έκθεση): Δεν ταξινοµείται. STOT SE (εφάπαξ έκθεση): Δεν ταξινοµείται.

11.1.6. Κίνδυνος αναρρόφησης
Πρόσθετες πληροφορίες
Τοξικότητα διά αναρρόφησης: Δεν ταξινοµείται.
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ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

12.1. Τοξικότητα
12.1.1. Οξεία τοξικότητα
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος τιµή Χρόνος
έκθεσης

Eίδος Γένος Μέθοδος Σηµειώσεις

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin
(ISO) (52315-07-8)

LC 0,00283
mg/L

96 h ψάρια

LC 0,000471
mg/L

48 h Μαλακόστρακα Daphnia
magna

12.1.2. Χρόνια τοξικότητα
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
12.2.1. Αβιοτική αποσύνθεση

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.2.2. Βιοαποικοδόµηση
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος Ρυθµός Χρόνος Αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις
α-κυπερµεθρίνη/α-
cypermethrin (ISO) (52315-07-
8)

βιοαποικοδοµησιµότητας Ελάχιστα
βιοαποικοδοµήσιµο

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.3.1. Συντελεστής κατανοµής
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Μέσο Τιµή Θερµοκρασία pH Συγκέντρωση Μέθοδος
α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO) (52315-07-8) Log Pow 6,09

12.3.2. Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος Γένος Τιµή Διάρκεια
έκθεσης

Αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO)
(52315-07-8)

BCF 417

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
12.4.1. Γνωστή ή προβλεπόµενη κατανοµή στα τµήµατα του περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.4.2. Επιφανειακή τάση
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.4.3. Απορρόφηση/εκρόφηση
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14.1. Αριθµός ΟΗΕ
UN 3082

12.4.3. Απορρόφηση/εκρόφηση
Για τα συστατικά

Συστατικό (CAS) Τύπος Κριτήριο Τιµή Αποτέλεσµα Μέθοδος Σηµειώσεις
α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO) (52315-07-8) Soil log KOC 4,91 – 5,76 OECD 106

α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin (ISO) (52315-07-8) Soil 5,76 – 6,42 QSAR

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν περιέχει καµιά ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ
ή αΑαΒ σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν δεδοµένα.

12.7. Πρόσθετες πληροφορίες
Για το προϊόν
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροπρόθεσµες συνέπειες.
Εµποδίστε το προϊόν να διεισδύσει σε υπόγεια ύδατα, υδάτινα ρεύµατα ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΆΘΕΣΗ

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

Διάθεση των καταλοίπων του προϊόντος
Μην επιτρέπετε την διοχέτευση του προϊόντος σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ δίκτυο
αποχέτευσης. Επαναχρησιµοποιήστε, εάν είναι δυνατόν. Απόρριψη των αποβλήτων σύµφωνα µε τους
τοπικούς ή/και εθνικούς κανονισµούς. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους επίσηµους
κανονισµούς : να παραδοθούν σε αρµόδιες υπηρεσίες µε άδεια συλ λογής / τοποθέτησης / επεξεργασίας
επικίν δυνων αποβλήτων.

- Κωδικός αποβλήτων
07 04 13* - ** no_transl(07 04 13*) **
16 03 05* - οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Συσκευασία
Μην απορρίπτετε την ουσία στο περιβάλλον. Μικρές ποσότητες του προϊόντος είναι δυνατό να
απορρίπτονται µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Τα άδεια δοχεία µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα και
να είναι επικίνδυνα για την υγεία. Το εντελώς άδειο δοχείο απορρίπτεται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς.

13.1.2. Μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων
Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανονισµούς απόρριψης αποβλήτων.

13.1.3. Πιθανότητα διαρροής στο αποχετευτικό σύστηµα
Να µην χύνεται στις αποχετεύσεις.

13.1.4. Σηµειώσεις
Η δηµιουργία αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όπου είναι δυνατόν.

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον κανονισµό
1907/2006

Εµπορική ονοµασία: JETFLY
Ηµεροµηνία παραγωγής: 24.10.2018 · Αναθεώρηση: 20.11.2018 · Έκδοση: 1

… συνέχεια από την επόµενη
σελίδα

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 20.11.2018 Σελίδα 11 από 14 συνέχεια στην επόµενη σελίδα …



14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΡΟ, N.D.N. (α-κυπερµεθρίνη/α- cypermethrin
(ISO))

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (α-cypermethrin (ISO) )

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
9

14.4. Οµάδα συσκευασίας
III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Πρόσθετη επισήµανση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Περιορισµένες ποσότητες
5 L

Όριο για σήραγγες
(-)

IMDG EmS

F-A, S-F

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

-

 

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 (EΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου
2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών
προϊόντων (REACH, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την
κατάργηση

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

15.1.2. Ειδικές οδηγίες
Κατηγορία σύµφωνα µε την Οδηγία Σεβέζο: 9i.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Παράρτηµα XVII - Όροι περιορισµού: 3.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Δεν διεξάγεται αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ»

Τροποποιήσεις του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
-

Συντοµογραφίες και ακρωνύµια
ATE - Εκτίµηση οξείας τοξικότητας 
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ADR - Ευρωπαϊκή συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων 
ADN - Ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω εσωτερικών πλωτών
οδών 
CEN - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
C&L - Ταξινόµηση και επισήµανση 
CLP - Κανονισµός για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία, κανονισµός (EΚ) αριθ. 1272/2008 
CAS# - Αριθµός υπηρεσιών Chemical Abstracts Services 
ΚΜΤ - Καρκινογόνο, µεταλλαξιγόνο ή τοξικό για την αναπαραγωγή 
CSA - Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
CSR - Έκθεση χηµικής ασφάλειας 
DMEL - Παράγωγο επίπεδο µε ελάχιστες επιπτώσεις 
DNEL - Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
DPD - Οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα 1999/45/EΚ 
DSD - Οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες 67/548/EΟΚ 
DU - Μεταγενέστερος χρήστης 
ΕΚ - Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων 
Αριθµός ΕΚ - Αριθµός EINECS και ELINCS (βλ. επίσης EINECS και ELINCS) 
ΕΟΧ - Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 
ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος κοινοποιηµένων Χηµικών Ουσιών 
EL - Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EQS - Πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος 
ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση 
Euphrac - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Φράσεων 
EWC - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (αντικαταστάθηκε από τον LoW – βλ. κατωτέρω) 
GES - Γενικό σενάριο έκθεσης 
ΠΕΣ - Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα 
IATA - Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
ICAO-TI - Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
IMDG - Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
IMSBC - Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Στερεών Φορτίων Χύδην 
IT - Τεχνολογία πληροφοριών 
IUCLID - Διεθνής Βάση δεδοµένων Ενιαίων Χηµικών Πληροφοριών 
IUPAC - Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας 
ΚΚΕρ - Κοινό Κέντρο Ερευνών 
Kow - συντελεστής κατανοµής οκτανόλης-νερού 
LC50 - συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής 
LD50 - δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής (διάµεση θανατηφόρος δόση) 
ΝΟ - Νοµική οντότητα 
LoW - Κατάλογος αποβλήτων (βλ. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 
M/I - Παρασκευαστής/Εισαγωγέας 
ΚΜ - Κράτη µέλη 
MSDS - Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών 
OC - Συνθήκες λειτουργίας 
ΟΟΣΑ - Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OEL - Οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης 
ΕΕ - Επίσηµη Εφηµερίδα 
OR - Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
OSHA - Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
ΑΒΤ - Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία 
PEC - Προβλεπόµενη συγκέντρωση µε επιπτώσεις 
PNEC(s) - Προβλεπόµενη συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις 
ΜΑΠ - Μέσα ατοµικής προστασίας 
(Q)SAR - Ποιοτική σχέση δοµής-δραστικότητας 
REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισµοί των χηµικών προϊόντων Κανονισµός (EΚ)
αριθ.1907/2006 
RID - Κανονισµοί για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
RIP - Σχέδιο υλοποίησης του REACH 
RMM - Μέτρο διαχείρισης του κινδύνου 
SCBA - Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή 
SDS - Δελτίο δεδοµένων ασφάλειας 
ΦΑΠΟ - Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες 
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STOT - Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(STOT) RE - Επανειληµµένη έκθεση 
(STOT) SE - Εφάπαξ έκθεση 
SVHC - Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία 
ΗΕ - Ηνωµένα Έθνη 
αΑαΒ - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία

Πόροι για δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
-

Σηµασία των φράσεων H βάσει του στοιχείου 3 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
H302  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H332  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

 Παρέχεται σωστή σήµανση του προϊόντος

 Συµµόρφωση µε την τοπική νοµοθεσία

 Παρέχεται σωστή ταξινόµηση του προϊόντος

 Παρέχονται κατάλληλα στοιχεία µεταφοράς

© BENS Consulting  | www.bens-consulting.com

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