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1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 
 

1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος :  

       Εμπορικό όνομα:        FEZAN 25 EC 

       Είδος σκευάσματος:   Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)   
  

1.2.Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος, 

αντενδεικνυόμενες χρήσεις:   ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ  

       Εφαρμογή της ουσίας/ του μείγματος:   Γεωργική χρήση 
  

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 

 
Παρασκευαστής/ προμηθευτής: 

OXON Italia S.p.A  

Via Srmpione, 195-I20016 Pero (MI) Ιταλία 

Τηλ.: +3903715961 – Fax: +39037171408 

 

Εργοστάσιο  

SIPCAM  S.P.A- Via Vvittorio Veneto, 81-I26857 SALERANO SUL LAMBRO (LO) 

ΙΤΑΛΙΑ  

Τηλ: +3903715961- Fax: +39037171408  

e-mail: infoSDS@oxon.it 

 

Tμήμα πληροφορίων: Τμήμα ασφάλειας προϊόντων. 

 

1.4. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:         +390384807711 (24h/24) 

      Τηλ. Πρώτων Βοηθειών Ελλάδα:     210 7793777 

 

2. Προσδιορισμός των κινδύνων 
 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008: 

 

  

GHS08  Κίνδυνος για την υγεία. 

 

Repr.2                       H36ld  Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.    

 

 

                     

GHS05 Διαβρωτικό 

 

 

Eye Dam. 1              H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 

 
                           
  GHS09 Περιβάλλον.  

 

 

 Aquatic Chronic 2  H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμους, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

 

 

Ημερομηνία : Δεκέμβριος 2016 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ 

Προϊόν : FEZAN 25 EC   Έκδοση : 4 
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 GHS07  

Skin Sens.1    H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC ή με την οδηγία 1999/45/EC 

 

 Xn; Επιβλαβές. 

R63:     Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο εμβρίο κατά τη διάρκεια της κύησης.  

 

 Xn; Ερεθιστοκό. 

R41:   Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλάβών. 

 

 Xn; Ευαισθητοποητικό  

R43:  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποιήση σε επαφή με το δέρμα.  

 

 Ν; Επιβλαβές για το περιβάλλον.  

R51/53:  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείες 

επιπτώσιες στο υδάτινο περιβάλλον.  

 

Πληροφορίες για ιδιαίτερους κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον:  

Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση χαρακτηρισμού βάση της διαδικασίας υπολογισμών του Γενικού 

κανονισμού Ταξινόμησης παρασκευασμάτων της ΕΕ στην τελευταία του έκδοση. 

 

Σύστημα ταξινόμησης: 

Η ταξινόμηση είναι αντίστοιχη με τους επίκαιρους καταλόγους της ΕΕ. Έχει όμως επεκταθεί βάσει 

υποδείξεων ειδικών συγγραμμάτων και δηλώσεων εταιριών προμηθευτή.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες: Χωρίς δεδομένα.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 2.2 Στοιχεία ετικέτας 

Εικονογράμματα κινδύνου: 

 

    
    GHS05        GHS07        GHS08        GHS09 

    
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος.  

 

Συνιστώσες που καθορίζουν κίνδυνο στην επισήμανση: 

Propyl lactate 

1-(4-chlorophenyl)-4.4-dimethyl-3-(1.2.4-troazol-l-ymethyl)pentan-3-ol 

 

Δηλώσεις κινδύνου: 

Η318    Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Η317    Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η36ld   Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

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

  

Δηλώσεις προφύλαξης 

P102 Μακριά από παιδιά. 

Ρ260 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
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P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

Ρ273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής    

           προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο και σταθερά υποδήματα. 

 

P305+P351+P338    ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλένετε προσεκτικά 

            με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους 

             εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

Ρ337+313 Εάν ο ερεθισμός εμμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

P391    Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P405    Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες: 

PBT και vPvB: Αυτή η ουσία δεν θεωρείται να έχει ιδιότητες εμμονής, κριτήριο βιοσυσσώρευση και δεν 

είναι τοξική. (PBT). 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 

χρήσης. 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι   

Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και  vPvB  

PBT:    Μη εφαρμόσιμο. 

vPvB:  Μη εφαρμόσιμο. 
 

 

3. Σύσταση/ Στοιχεία για τα συστατικά 

 

3.2 Χημικός χαρακτηρισμός:   Μείγμα 

Περιγραφή:  Μείγμα των παρακάτω ουσιών με αβλαβή πρόσθετα 

Επικίνδυνα συστατικά 

CAS: 53651-69-7 

 

 

 

propyl lactate 

 Xi (ερεθιστικό) R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλιμικών βλαβών. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -   

 Eye Dam. 1, H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

15.0% 

CAS:107534-96-3 

ΕLINCS: 403-640-2 

 

 

 

1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολη 

 Xn (επιβλαβές) R22-63; Επιβλάβές σε περίπτωση κατάπωσης- Πιθανός 

κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο εμβρύο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 Ν (επιβλαβές για το περιβάλλον) R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον.  

Repr. Cat. 3 Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -   

Repr. 2, H36ld ‘Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της 

κύησης.  

 Υδάτινη χρόνια τοξίτητα 2, Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 οξεία οξίτητα. 4, Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

24.4% 

 

 

 

 

Μείγμα ιονικών / μη ιονικών παραγώγων 

 Xi (ερεθιστικό) R36 Προκαλεί οφθαλμικο ερερισμό 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -   

 Οφθαλμικος ερεθισμος. 2  Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικοό ερεθισμό. 

10.0% 

CAS:18681-78-0 

 

 

 

ethylexyl lactate  

 Xi (ερεθιστικό) R36/38 Ερεθίζει μάτια και δέρμα.  

 Xi (ερεθιστικό) R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφη με το 

δέρμα. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -   

 Δερματικός ερεθισμος.2,  Η315 Προκαλεί ερεθισμό δέρματος. Οφθαλμικός 

ερεθισμός. 2, Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Δερματική 

45.0% 
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ευαισθητοποίηση. 1, Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες: Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να 

ανατρέξετε στην ενότητα 16. 
 

4. Πρώτες βοήθειες  
 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών: 

 

Γενικές πληροφορίες: 

Καλέστε γιατρό αμέσως. 

Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό. 

 

Σε περίπτωση εισπνοής 

Παρέχετε καθαρό αέρα η οξυγόνο, σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβουλευτείτε γιατρό. 

 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :  
 

 Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά. 

 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 

 

         Πλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα ανοικτά, για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.  

                       Συμβουλευθείτε γιατρό. 
 

 

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό. 

 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Δεν είναι διαθέσιμες 

άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

Πληροφορίες για τον γιατρό: Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες. 

 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:  
Απομακρύνετε το άτομο από τον κίνδυνο. Αφαιρέστε όλα τα επιμολυσμένα ρούχα και πλύντε με νερό. 

 
 

5. Μέτρα πυρόσβεσης 
 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:  

Πυροσβεστική σκόνη CO2, ή πίδακας νερού. Καταπολεμήστε μεγαλύτερες πυρκαγιές με αφρό ανθεκτικό 

στις αλκοόλες. 

 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Οξείδια του αζώτου (NOx) 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Υδροχλώριο (HCl) 

Ίχνη άλλων τοξικών αερίων δεν μπορούν να αποκλειστούν υπό ορισμένες συνθήκες πυρκαγιάς.  

 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες  
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Προστατευτικός εξοπλισμός:  

Φορέστε πλήρη προστατευτική στολή. 

 

 
 

6. Μέτρα σε περίπτωση διαρροής 
 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:  

Χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία, για να προστατευτείτε από τις αναθυμιάσεις/ τη σκόνη/ τα 

αερολύματα.  

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 

Μην επιτρέψετε να εισχωρήσει στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.  

Ενημερώστε τις αντίστοιχες αρχές σε περίπτωση που το προϊόν φτάσει στο νερό ή στο αποχετευτικό 

σύστημα. 

 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Απορρόφηση με υλικό που δεσμεύει υγρά 

(άμμος, γη διατόμων, συνδετικά οξέων, συνδετικά υλικά γενικής χρήσης, πριονίδι). 

 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλέπε ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση. 

Βλέπε ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  

Βλέπε ενότητα 13 για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη.  

 
 

7. Χειρισμός και Αποθήκευση 
 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: 

Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα  στο χώρο εργασίας.  

Αποτρέψτε το σχηματισμό αερολυμάτων. 

Στοιχεία για προστασία από έκρηξη ή φωτιά:  

Δεν είναι απαραίτητα ειδικά μέτρα. 

 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Αποθήκευση 

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθηκευτικοί χώροι και τα δοχεία: 

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα , έκθεση στον 

ήλιο και μακριά από ανοιχτούς υπονόμους. 

Πληροφορίες για την αποθήκευση σε κοινούς χώρους:  
Δεν απαιτείται. 

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης: 
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος σε καλά σφραγισμένα δοχεία. 

 

7.3 Ειδική τελική χρήση:  

Δεν υπάρχουν επιπλέων σχετικές πληροφορίες .  

 

8. Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία  

 

Πρόσθετες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του τεχνικού συστήματος: Δεν υπάρχουν περισσότερα 

δεδομένα (βλέπε ενότητα 7) 

 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Συστατικά με τιμές ορίων που απαιτούν παρακολούθηση στον χώρο εργασίας: 

Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών με κρίσιμες τιμές που πρέπει να παρακολουθούνται στο 

χώρο εργασίας.  

Πρόσθετες πληροφορίες: Σα βάση χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξή του. 

 

8.2 Έλεγχος της έκθεσης 

Μέτρα ατομικής προστασίας 
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Γενικά μέτρα υγιεινής και προστασίας: 

 

Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

Αφαιρέστε αμέσως τα επιμολυσμένα ρούχα. 

Πλύνετε τα χέρια κατά τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας. 

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα  

    

Αναπνευστικός εξοπλισμός :  

Συνιστάται προστασία αναπνοής.  

Σε περίπτωση σύντομης έκθεσης ή μικρής ρύπανσης χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή προστασίας 

με φίλτρο. 

Σε περίπτωση εντατικής ή παρατεταμένης έκθεσης χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 

προστασίας 

 

Προστασία χεριών:  
Γάντια προστασίας. 

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό στο προϊόν/ στην ουσία/ την 

προετοιμασία/ στο χημικό μείγμα. 

Λόγο ελλείψεων δοκιμών δεν υπάρχει σύσταση για το υλικό των γαντιών για το συγκεκριμένο προϊόν/ 

προετοιμασία/ χημικό μείγμα.  

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο διείσδυσης, το 

ποσοστό διάχυσης και την υποβάθμιση (του υλικού). 

 

Υλικό γαντιών: 

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον 

χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Καθώς το προϊόν είναι 

ένα παρασκεύασμα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά, η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής 

των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα πρέπει να ελεγχθεί πριν από την 

εφαρμογή. 

 

Χρόνος διείσδυσης του υλικού των γαντιών:  

Ο ακριβής χρόνος που μπορεί να σπάσει το υλικό (των γαντιών) πρέπει να βρεθεί από τον κατασκευαστή 

των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να τηρείτε.  

 

Προστασία ματιών: 

Γυαλιά προστασίας συνιστώνται κατά τη διάρκεια του ξαναγεμίσματος. 

 

Προστασία σώματος:  

Ελαφριά προστατευτική ενδυμασία. 

 

9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες 
 

9.1 Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Γενικές πληροφορίες 

Εμφάνιση  

Μορφή:                                                 Υγρό  

Χρώμα:                                                 Κίτρινο   

Οσμή :                                                  Αδύναμη Χαρακτηριστική 

Όριο οσμής:                                          Δεν προσδιορίζεται   

Τιμή pΗ :                                              Δεν προσδιορίζεται  

Συνθήκες μεταβολής: 

Σημείο τήξης/ εμβέλεια τήξης:             Μη εφαρμόσιμο  

Σημείο βρασμού/ εμβέλεια ζέσης          Μη εφαρμόσιμο  

Σημείο ανάφλεξης:                                Μη εφαρμόσιμο  

Σημείο Αυτοανάφλεξης (στερεά αέρια)  Μη εφαρμόσιμο 

Θερμοκρασία ανάφλεξης:                     Μη εφαρμόσιμο  
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Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                  Δεν προσδιορίζεται  

Αυτανάφλεξη:                                       Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται 

Κίνδυνος έκρηξης:                                Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό  

Πυκνότητα στους 20°C:                        1.025 g/cm3 

Διαλυτότητα σε/Αναμειξιμότητα με  

Νερό:                                                        Γαλακτωματοποιήσιμο   

Περιεκτικότητα σε διαλύτες: 

Οργανικοί διαλύτες:                                  50-60% 

 

9.2 Άλλες πληροφορίες:                            Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

 

 
 

10. Σταθερότητα και αντίδραση 
 

10.1 Δραστικότητα:  
 

10.2 Χημική σταθερότητα:  
Θερμική αποδόμηση / συνθήκες προς αποφυγή:  Δεν αποσυντίθεται αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. 

 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις. 

 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές  πληροφορίες.   

 

10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.  

 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Προϊόντα από θερμική αποσύνθεση μπορεί να περιέχουν τοξικές και 

διαβρωτικές  αναθυμιάσεις χλωριόντων και τοξικά οξείδια του αζώτου.  
 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα: 

Τιμές LD/LC50  τιμές που σχετίζονται με την ταξινόμηση: 

Στοματική  

 

Δερματική  

 

Αναπνευστικό /ή 

LD50  

 

LD50 

 

LC50(4h) 

>200 mg/kg (αρουραίοι) 

 

>200 mg/kg (αρουραίοι) 

 

>5.27 mg/l (αρουραίοι) 
 
 

 

107534-96-3 1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολη 

Στοματική  

 

Δερματική  

 

Αναπνευστικό/ή 

LD50 

 

LD50 

 

LC50 (4h) 

1700 mg/kg (αρουραίοι) 

 

>2000 mg/kg (αρουραίοι) 

 

>5.1 mg/l air  (αρουραίοι) 

 

Κύρια συμπτώματα ερεθισμού: 

   Στο δέρμα: Δεν προκαλεί ερεθισμό. 

   Στα μάτια: Ερεθιστικό. 

 

Ευαισθητοποίηση: μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.    

CMR επιπτώσεις (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή) 

Repr.2 
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12. Οικολογικά στοιχεία 

 

12.1 Τοξικότητα 
 

 
 

Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον  

EC50 

 

LC50 

2.6 mg/l (ΑΛΓΗ) 

37.9 mg/l Ντάφνια (daphnia magna) 

29.4 mg/l (πέστροφα (rainbow trout) oncorhynchus mykiss) 

 

107534-96-3 1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης 

ΑΛΓΗ: EC50 (72h) 

ΝΤΑΦΝΙΑ: EC50 (48h) 

ΨΑΡΙΑ: LC50 (96h) 

1.69 mg/l (scenedesmus subspicatus) 

2.79 mg/l ( κυπρίνος carpo) cyprinus carpo 

4.4 mg/l (πέστροφα rainbow) 

      
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.  

 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Kow logP 3.7
 
α 20 °C α/ο (--) 

 

107534-96-3 1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης 

Kow logP 3.7
 
α 20 °C α/ο (--) 

 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.  

Βιοτοξικές επιπτώσεις: 

Παρατήρηση: Επιβλαβές για τα ψάρια.  

Πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες:  

Γενικές οδηγίες:  
Κίνδυνος νερού κλάση 3 (Γερμανικός κανονισμός) (αυτοταξινόμηση): Εξαιρετικά επικίνδυνο για το νερό. 

Μην επιτρέψετε στο προϊόν να φτάσει στα υπόγεια ύδατα, σώματα νερού ή στο αποχετευτικό σύστημα 

ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες. 

Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό ακόμα κι αν εξαιρετικά μικρές ποσότητες διαρρεύσουν στο έδαφος. 

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και νΡνΒ  

ΡΒΤ: Μη εφαρμόσιμο.  

νΡνΒ: Μη εφαρμόσιμο.  

 

12.6 Άλλες δυσμενείς επιδράσεις: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 
 

13. Δεδομένα απόρριψης/καταστροφής 

 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Σύσταση 

Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απόβλητα. Μην επιτρέψετε στο προϊόν να φτάσει στο 

αποχετευτικό σύστημα. 

 

 

Κενά συσκευασίας:   

Σύσταση: Απόρριψη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.  

 

 

14. Πληροφορίες μεταφοράς 
 

14.1 UN-Number 

ADR, IMDG, IATA                                           UN3082 
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14.2  UN κατάλληλη ονομασία αποστολής 

ADR           3082 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ  , N.O.S.107534-96-3 1-(4- 

                   χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης    

IMDG        ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, Ν.Ο.S  107534-96-3 1-(4- 

                   χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l- υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης    

ΙΑΤΑ         ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ,  Ν.Ο.S. 

14.3 Τάξη κινδύνου για τη μεταφορά 

 

ADR            

               
Κλάση                                                               9(M6) Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 

Ετικέτα                                                            9  

                                   

IMDG, IATA  

 

       
Κλάση                                                               9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 

Ετικέτα                                                             9 

                  

 
14.4 Ομάδα συσκευασίας 

ADR, IMDG, IATA                                         III 

 

 

 

 

 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:                      Το προϊόν περιέχει περιβαντολογικά επικίνδυνες ουσίες: 

                                                                          1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-    

                                                                           υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης    

Θαλάσσια ρύπανση:                                         Σύμβολο (ψάρι και δέντρο) 

Ειδική σήμανση (ADR):                                  Σύμβολο (ψάρι και δέντρο) 

Ειδική σήμανση (IATA):                                 Σύμβολο (ψάρι και δέντρο)                                           

 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες    Προειδοποίηση: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 

Αριθμός Kember:                                              90 

Αριθμός EMS                                                   F-A,S-F 

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της  

MARPOL73/78 και του κώδικα IBC                Mη εφαρμόσιμο 

Μεταφορά/ Πρόσθετες πληροφορίες:  

 ADR                                                                    
Αναμενόμενες ποσότητες (EQ):                       ΕΙ 

Περιορισμένες ποσότητες (EQ):                      5L 

Κατηγορία μεταφοράς                                      3 

Κώδικας περιορισμού σήραγγας                      Ε 

UN “Ρύθμιση προτύπου”                                UN3082, ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΥΓΡΗ  

                                                                            ΜΟΡΦΗ, N.O.S. 1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ 

                                                                      -l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης) 9,ΙΙΙ       

 

 

15. Πληροφορίες για τη νομοθεσία 

   

15.1 Κανονισμοί για την ασφάλεια,  την υγεία και την περιβαλλοντική / νομοθεσία για την ουσία 

ή το μείγμα:  

 

Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 1272/2008 

Στοιχεία επισήμανσης GHS 
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Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και σημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. 

 

Εικονόγραμμα κινδύνου 

    
   GHS05     GHS07       GHS08      GHS09 

 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος. 

 

Συνιστώσες που καθορίζουν κίνδυνο στην επισήμανση: 

Propyl lactate/ πρόπυλο γαλακτικό 

1-(4-χλωροφαίνυλο)-4,4-διμέθυλο-3-(1,2,4-τιαζολ-l-υλομέθυλο)πεντανιο-3ολης 

1-(4-chlorophenyl)-4.4-dimethyl-3-(1.2.4-troazol-l-ymethyl)pentan-3-ol 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

Η318     Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Η317     Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η36ld    Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

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

 

Δηλώσεις προφύλαξης 

P102 Μακριά από παιδιά. 

Ρ260 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

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

Ρ273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής    

           προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο και σταθερά υποδήματα. 

 

P305+P351+P338    ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλένετε προσεκτικά 

            με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους 

             εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

Ρ337+313 Εάν ο ερεθισμός εμμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

P391    Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P405    Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

 

Διεθνείς κανονισμοί 

Τάξη κινδύνου ύδατος: Κίνδυνος για το νερό κλάση 3 (αυτοεκτίμηση): εξαιρετικά βλαβερό για το νερό.  

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.   

 

16. Άλλες πληροφορίες  
 

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν μόνο το προαναφερθέν προϊόν. Οι πληροφορίες βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση μας μέχρι σήμερα. Παραμένει υποχρέωση του χρήστη να βεβαιωθεί ότι οι 

πληροφορίες είναι κατάλληλες και ολοκληρωμένες για τη συγκεκριμένη χρήση του προϊόντος 

 

Φράσεις Ρ. 

Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Η36ld Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 

Η410 Πολύ τοξικό για τους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
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R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

R36 Ερεθίζει τα μάτια. 

R36/38 Ερεθίζει μάτια και δέρμα. 

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. 

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 

Τμήμα έκδοσης δελτίου δεδομένων: OXON Italia S.p.A Τμήμα ασφαλείας προϊόντων. 

 

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα : 

Acute Tox, 4: Οξεία τοξικότητα. Κατηγορία κινδύνου 4. 

Skin Irrit. 2: Δερματική διάβρωση/ ερεθισμός. Κατηγορία κινδύνου 2. 

Εye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός ματιών., Κατηγορία κινδύνου 1. 

Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός ματιών, Κατηγορία κινδύνου 2. 

Skin Sens 1: Ευαισθητοποίηση- δέρματος, Κατηγορία κινδύνου 1. 

Repr. 2: Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα, Κατηγορία κινδύνου 2. 

Υδατική χρόνια τοξικότητα 2: Βλαβερό για το υδάτινο περιβάλλον- Χρόνιος Κίνδυνος, Κατηγορία 

κινδύνου 2. 

  

 


