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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 18/9/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 18/9/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: Amylo-X 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο

1.1.Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο:

Amylo-X
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο: 3424

1.2.πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο:
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Βηνινγηθό Μπθεηνθηόλν.

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο:

Τπεύζπλνο γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά/Γηαλνκέαο:

Δηαηξεία: PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS LTD 

Γηεύζπλζε επαθήο: Ολύμπου4,
2234 Λατσιά,
Λευκωσία, Κύπρος

Σειέθσλν: +357 22815353
Γηεύζπλζε e-mail: 

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +357 22815353 (Ώρες γραφείου 08:00-17:00) 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 1401

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο

νδεγίεο ρξήζεο.

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ πκβόισλ Κηλδύλνπ θαη ησλ H-δειώζεσλ, βιέπε θεθάιαην 16.

2.2.  ηνηρεία επηζήκαλζεο

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ:

       Δμαηξείηαη ζήκαλζεο    

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κακία 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: 

Δμαηξείηαη ζήκαλζεο 

contact@premier.com.cy

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:vellis@efthymiadis.gr
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Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Μαθξηά από παηδηά. 

P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε/ ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ / εθλεθώκαηα. 

P262: Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνύρα. 

P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

Ρ280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 

P501: Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 

P333+P313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο. πκβνπιεπζείηε /Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P305+P351+P338+P313: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 

αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα 

μεπιέλεηε. πκβνπιεπζείηε /Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P363: Πιύλεηε ηα ιεξσκέλα κε ην ζθεύαζκα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη κάζθα θαηά ηελ αλάκημε/θόξησζε θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή.  

Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ γάληηα θαη νιόζσκε θόξκα εξγαζίαο θαηά ηελ επαλείζνδν ζε ρσξάθη ή 

ζεξκνθήπην, κεηά ηελ εθαξκνγή. 

Πεξηέρεη Bacillus amyloliquefaciens D747. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε.  

SP1:Μελ ξππαίλεηαη ηα λεξά κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκό 

εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα.  

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απηό ην πξντόλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ΑΒΣ (PBT) θαη αΑαΒ (vPvB) ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 

(ΔΚ) 1907/2006, Annex XIII. 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά

Απηό ην κίγκα δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ

Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1272/2008.

4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ

4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ:

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: 

4.1.2. ε πεξίπησζε 
εηζπλνήο: 

4.1.3. ε πεξίπησζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

ε πεξίπησζε δειεηεξίαζεο επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό, ην 
πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ. Να έρεηε καδί ζαο 
ηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο όηαλ θαιείηαη ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ή ην 
γηαηξό. Πεξηγξάςηε ηπρόλ ζπκπηώκαηα θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ 
ζα ζαο δνζνύλ.  
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 1401

Μεηαθηλήζηε ηνλ άλζξσπν ζε ρώξν κε θαζαξό αέξα. Αλ ν άλζξσπνο δελ 
αλαπλέεη, θαιέζηε ην ηκήκα άκεζεο βνήζεηαο ή έλα αζζελνθόξν, έπεηηα 
εθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή (ζηόκα κε ζηόκα θαηά πξνηίκεζε).  Καιέζηε 
ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό γηα ζπκβνπιέο 
αληηκεηώπηζεο. 

Αθαηξέζηε όιν ηνλ κνιπζκέλν ξνπρηζκό. Πιύλεηε ην δέξκα κε άθζνλν 
λεξό γηα 15-20 ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή 
έλα γηαηξό γηα ζπκβνπιέο αληηκεηώπηζεο.  
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4.1.4. ε πεξίπησζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Κξαηήζηε ηα κάηηα αλνηθηά θαη μεπιύλεηε αξγά θαη πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 
15-20 ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ, κεηά ηα 5
πξώηα ιεπηά, ύζηεξα ζπλερίζηε ην πιύζηκν ησλ καηηώλ. Καιέζηε ακέζσο
ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό γηα ζπκβνπιέο
αληηκεηώπηζεο.

4.1.5. ε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο: 

Δάλ ην άηνκν έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, λα πηεί κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ θαη 
λα πξνθιεζεί εκεηόο. Μελ ρνξεγήζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν 
πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.  

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Καλέλα ζύκπησκα δελ αλαθέξεηαη. Γελ αλακέλνληαη δπζκελείο επηπηώζεηο. 
Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: εκείσζε γηα ηνπο γηαηξνύο: Σν δξαζηηθό ζπζηαηηθό πνπ πεξηέρεηαη ζε απηό ην πξντόλ 
έρεη πςειή ρεκηθή ζπγγέλεηα κε ηνλ ελεξγό άλζξαθα. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
κεγάισλ πνζνηήησλ, ρνξεγήζηε 5 mg / kg ελαησξήκαηνο ελεξγνύ άλζξαθα (50 g / 400 
mL λεξνύ). 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα:

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:

Ψεθαζκόο λεξνύ, μεξή ρεκηθή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο:

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα:

Γελ αλακέλεηαη λα εθιπζνύλ ηνμηθά αέξηα ιόγσ ζεξκηθήο απνηθνδόκεζεο ή θαύζεο ζε ζεξκνθξαζίεο

πάλσ από 250 °C.

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:

- Γηαδηθαζία ππξόζβεζεο: Να είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ θαηαπνιεκάηε θάζε ρεκηθή θσηηά.

Καηαπνιεκήζηε ηελ ππξθαγηά από αζθαιή απόζηαζε θαη πξνζηαηεπκέλε ζέζε.

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο

6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:

Απνκαθξύλεηε ηνπο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο αλζξώπνπο από ηελ πεξηνρή έθζεζεο. Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ

απαξαίηεην εμνπιηζκό αζθάιεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8.

Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή θηλδύλνπ θαη εθαξκόζηε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο:

Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή.

Απνκαθξύλεηε ηνπο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο αλζξώπνπο από ηελ πεξηνρή έθζεζεο.

Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό αζθάιεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ

Δλόηεηα 8.

Φνξέζηε γπαιηά ρεκηθήο αζθάιεηαο κε πιεπξηθέο αζπίδεο ή ρεκηθά γπαιηά, αδηάβξνρα γάληηα,

καθξπκάληθν πνπθάκηζν, καθξύ παληειόλη, παπνύηζηα θαη θάιηζεο θαη απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή

κε θίιηξα ζθόλεο.
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6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Μελ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηηο ζπζθεπαζίεο. Αθαηξέζηε ηα ρεκηθά απόβιεηα, ζύκθσλα κε ηελ εζληθή ή 

ηνπηθή λνκνζεζία. 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Καζαξίζηε ηπρόλ δηαξξνέο. Πεξηνξίζηε ην ρπκέλν πιηθό αλ είλαη δπλαηό. 

Γηα κηθξέο δηαξξνέο, ζθνππίζηε, πεξηνξίζηε ηε ζθόλε ζην ειάρηζην θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζε θιεηζηά 

δνρεία πνπ λα επηζεκαίλνληαη ζσζηά. Ξεπιύλεηε ηηο δηαξξνέο κε λεξό θαη ηζρπξό απνξξππαληηθό θαη 

θαζαξίζηε ηηο ρξεζηκνπνηώληαο έλα απνξξνθεηηθό πιηθό γηα λα ηηο απνξξνθήζεη. Σνπνζεηήζηε ηηο ζε 

θιεηζηά δνρεία πνπ λα ζεκαίλνληαη ζσζηά. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή κε λεξό γηα λα απνκαθξπλζνύλ ηπρόλ 

ππνιείκκαηα. Απνηξέςηε ηελ είζνδν ζε δεκόζηα ύδαηα. Ξεπιύλεηε ηνλ εμνπιηζκό εθαξκνγήο κε λεξό 

θαη απνξξίςηε ην ζηελ ήδε ςεθαζκέλε πεξηνρή. 

Αθαηξέζηε ηα ρεκηθά απόβιεηα, ζύκθσλα κε ηελ εζληθή ή ηνπηθή λνκνζεζία. 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα δηάζεζεο απνβιήησλ, 

κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 8 θαη 13. 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:

Πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε. Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα

ελδύκαηα/ πξνζηαηεπηηθή πξνζσπηθή ελδπκαζία. Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Αλ θνξάηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, αθαηξέζηε ηελ ακέζσο κεηά ην ρεηξηζκό ηνπ

πξντόληνο. Πιύλεηε ηα γάληηα εμσηεξηθά πξηλ ηα αθαηξέζεηε. Όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα πιπζείηε θαιά

κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη θνξέζηε θαζαξά ξνύρα. Η παξαηεηακέλε ή ζπρλά επαλαιακβαλόκελε επαθή

κε ην δέξκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη, ζε νξηζκέλα άηνκα, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Απνθεύγεηε ηελ επαθή

κε ηα κάηηα, ην δέξκα, ή ηα ξνύρα. Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε εθλεθώκαηα.

7.2.  πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ:

πλζήθεο απνζήθεπζεο: Γηαηεξείηε ην πξντόλ ζε μεξό κέξνο, καθξηά από παηδηά. Απνζεθεύζηε ην ζηελ

αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, εξκεηηθά θιεηζηό.

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:

Βηνινγηθό Μπθεηνθηόλν. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία

ηεο εηηθέηαο.

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ:

Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί όξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα απηήλ ηελ νπζία.

Σα ηππνπνηεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνζηαηεύνπλ επαξθώο ηελ πγεία ηνπο ζε

πεξίπησζε πνπ πιηθά πνπ πεξηέρνπλ B. amyloliquefaciens D747 απειεπζεξσζνύλ ή ρπζνύλ ηπραία ζηηο

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο.

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο:

Σερληθνί έιεγρνη: Βεβαησζείηε όηη ν εμαεξηζκόο είλαη επαξθήο.

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο:

Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο: Φνξάηε καθξπκάληθν πνπθάκηζν θαη καθξύ παληειόλη. 
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Θεξκηθνί θίλδπλνη: Γελ ηζρύεη 

Γεληθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο: Χεηξηζηείηε ην ζύκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο 

βηνκεραληθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Αθνινπζήζηε όιεο ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

Μνξθή: Μηθξνί θόθθνη (ζηεξεό) 
Υξώκα: Αλνηρηό θαθέ 
Οζκή: Όπσο ηεο καγηάο  
Όξην Οζκήο: 
Σηκή pH: 

Με δηαζέζηκα δεδνκέλα  
8,6 (CIPAC MT 75.3) 

Ρπζκόο εμάηκηζεο: 
εκείν ηήμεσο: 

Γελ ηζρύεη (δεδνκέλνπ όηη είλαη ζηεξεό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη 
απνζήθεπζεο) 

Γελ εθαξκόδεηαη (δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα κίγκα, ζα κεηξεζεί κόλν έλα 
εύξνο ) 

εκείν δέζεσο: Γελ εθαξκόδεηαη (δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα κίγκα, ζα κεηξεζεί κόλν έλα 
εύξνο ) 

Αξρηθό ζεκείν 
βξαζκνύ: 
Δύξνο βξαζκνύ: 

εκείν αλάθιεμεο: 

Γελ ηζρύεη (δεδνκέλνπ όηη είλαη ζηεξεό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη 
απνζήθεπζεο) 
Γελ ηζρύεη (δεδνκέλνπ όηη είλαη ζηεξεό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη 
απνζήθεπζεο) 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Αλαθιεμηκόηεηα 
(ζηεξεό, αέξην): 

Γελ είλαη ηδηαίηεξν εύθιεθην (Μέζνδνο δνθηκήο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 
(ΔΚ) 440/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Μέζνδνο δνθηκήο: ΔΟΚ A.10. 

Αλώηεξα θαη Καηώηεξα 
όξηα αλαθιεμηκόηεηαο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
Θεξκνθξαζία 
Απηαλάθιεμεο: 392 ° C (αηκνζθαηξηθή πίεζε ΔΟΚ Α.16). 
Θεξκνθξζία 
απνζύλζεζεο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
Πίεζε αηκώλ: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
Ππθλόηεηα αηκώλ: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
Ππθλόηεηα: 

Γηαιπηόηεηα: 

Φαηλνκεληθή Ππθλόηεηα 0.43 g/ml (CIPAC MT 186) 
Ππθλόηεηα ξνήο  0.47 g/ml (CIPAC MT 186) 
Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log
Pow): Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 
Ιμώδεο: Γελ ηζρύεη (δεδνκέλνπ όηη είλαη ζηεξεό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη 

απνζήθεπζεο) 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο: Σν πξντόλ δελ είλαη νμεηδσηηθό (Μέζνδνο δνθηκήο ζύκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκό (ΔΚ) 440/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Μέζνδνο δνθηκήο: 
ΔΟΚ A.17. 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο: Σν πξντόλ δελ είλαη εθξεθηηθό (Μέζνδνο δνθηκήο ζύκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκό (ΔΚ) 440/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Μέζνδνο δνθηκήο: 
ΔΟΚ A.14. 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 
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Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζεθεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

δεισκέλεο δηαηάμεηο.  

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξό όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζεθεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δεισκέλεο δηαηάμεηο. 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: 

Γελ ζπκβαίλεη θαλέλαο γλσζηόο επηθίλδπλνο πνιπκεξηζκόο. 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγή: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζεθεύεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο δεισκέλεο δηαηάμεηο. 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηά κε ζπκβαηά πιηθά. 

10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 250 °C. 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα 

ηαμηλόκεζεο. 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50 > 5000 mg/kg
δώληνο βάξνπο,

αληηζηνηρεί ζε > 2,5 
10

11
 CFU B.

amyloliquefaciens 
D474 / kg δώληνο 
βάξνπο (κειέηε ζε 
παξόκνην πξντόλ) 

Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50 >5050 mg/kg
δώληνο βάξνπο, 

αληηζηνηρεί ζε > 2,53 
10

11
 CFU B.

amyloliquefaciens 
D747 / kg δώληνο 
βάξνπο (κειέηε ζε 
παξόκνην πξντόλ) 

Κνπλέιηα 

Δηζπλνή LC50 >  
2.18 mg/L 1.1 x 108 

CFU/L  
(κέγηζηε εθηθηή 

ζπγθέληξσζε ζηνλ 
αέξα) δελ 

Αξνπξαίνη 
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παξαηεξήζεθε 
θακία επίδξαζε 

(κειέηε ζε 
παξόκνην πξντόλ) 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: Γελ παξαηεξήζεθαλ ελδείμεηο εξεζηζκνύ ηνπ 

δέξκαηνο,  νίδεκα ή εμάλζεκα, κεηά από έθζεζε ζε 

500 mg / δών (θνπλέιη) = 2,5 x 1010 CFU (κειέηε 

κε πνιύ παξόκνην πξντόλ). 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ: Διαθξώο εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα κεηά από έθζεζε 

88,3 mg ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 4,42 x 10
9
 CFU

(δνθηκή OPPTS αξηζ. 870.2400, ζε θνπλέιη, κειέηε 

ζε παξόκνην πξντόλ). Με βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: Πεξηέρεη B. Amyloliquefaciens 
D747. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 

Καξθηλνγέλεζε:   Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξσλ: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Μεηαιιαμηνγέλεζε  Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή:  Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Σνμηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Γνληκόηεηα: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Όξγαλν ζηόρνπ:     Γέξκα 

Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Μνλαδηθή έθζεζε): Με δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε): Με δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. 

 Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο:  Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Σνμηθόηεηα Δπαλαιακβαλόκελεο Γόζεο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

Νάξθσζε:  Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

       Υξόληεο Δπηδξάζεηο: Με δηαζέζηκα δεδνκέλα 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

12.1. Σνμηθόηεηα: Χακειή ηνμηθόηεηα γηα ηα πδξόβηα είδε (ςάξηα, δάθληα, άιγε), πνπιηά, κέιηζζεο θαη 

αξζξόπνδα κε-ζηόρνη. 

Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 

Με βάζε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπζηαηηθό B.amyloliquefaciens D747 

Ιξηδίδνπζα Πέζηξνθα (Oncorhynchus mykiss), 30 εκέξεο,  

LC50>8.1x10
10

 CFU/L
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NOEC=1.44 x 10
10

 CFU/L

Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια 

Με βάζε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπζηαηηθό B.amyloliquefaciens D747: 

Οζηξαθόδεξκν Daphnia magna, 21 εκέξεο 

EC50(ζλεζηκόηεηα) >2.3x10
10

 CFU/L

NOEC=2.84 x 10
8
 CFU/L

Ομεία ηνμηθόηεηα ζε θύθε/ πδξόβηα θπηά 

Με βάζε πιεξνθνξίεο CX-9030 (παξόκνην πξντόλ) 

EbC50, Desmodesmus subspicatus, 72 ώξεο, > 2.3 x 10
10

 CFU/L (144 mg/L)

Ομεία ηνμηθόηεηα ζε κέιηζζεο 

Με βάζε πιεξνθνξίεο CX-9030 (παξόκνην πξντόλ) 

LD50 κε ρνξήγεζε δηα ηνπ ζηόκαηνο, Apis mellifera (κέιηζζεο), 48 h, 446.63 κηθξνγξακκάξηα/ 

 κέιηζζα 

LD50 δηα επαθήο, Apis mellifera (κέιηζζεο), 48 h, 320 κηθξνγξακκάξηα/ κέιηζζα 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 
Οη πιεζπζκνί κηθξννξγαληζκώλ B. amyloliquefaciens D474 πνπ εμαπιώλνληαη ζην πεξηβάιινλ θαηά 

ή κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζα κεησζνύλ γξήγνξα ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ππνβάζξνπ. Η 

επηβίσζε ησλ θπζηθώλ ζηειερώλ ηνπ B. Amyloliquefaciens πεξηνξίδεηαη από ηε δηαζεζηκόηεηα 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ, ηνλ αληαγσληζκό, ηε κηθξνβηαθή επίζεζε (ινίκσμε) θαη ηελ απελεξγνπνίεζε κε 

ηε κεζνιάβεζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο. Η εκκνλή ησλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ είλαη πνιύ κηθξή, ελώ νη 

ζπόξνη κπνξεί λα παξακείλνπλ γηα κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο, αιιά ηειηθά ζα ππνβαζκηζηνύλ. 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Η δξαζηηθή νπζία B. amyloliquefaciens D474 δελ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη δελ ζπζζσξεύεηαη ζε δώα 

θαη αλζξώπνπο. 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Σα ζπόξηα ηεο δξαζηηθήο νπζίαο B. amyloliquefaciens D474 εύθνια πξνζξνθόληαη από ηα 

θιάζκαηα αξγίινπ ζηα εδάθε θαη δελ παξνπζηάδνπλ θακία έλδεημε έθπιπζεο. Ωο εθ ηνύηνπ ν 

θίλδπλνο κόιπλζεο ησλ ππόγεησλ πδάησλ ζεσξείηαη ακειεηένο. 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

    Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο δεδνκέλνπ όηη ε αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ 

    απαηηείηαη/ δελ δηεμάγεηαη. 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: 

   Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ: 

Αθνινπζείζηε ηνπο ηνπηθνύο/εζληθνύο θαλνληζκνύο δηάζεζεο απνβιήησλ.  Να κελ αλακηγλύνληαη κε άιια 
απόβιεηα. Η κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη λα 
απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. Η εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν 
πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
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Γελ ππόθεηηαη ζε θαλνληζκό γηα ηηο κεηαθνξέο ( ADR, RID, IMDG θαη IATA). 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία 

ή ην κείγκα: 

Γηα ην ρξήζηε απηνύ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ηζρύνπλ νη θαλόλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ τοπική αγνξά κε αξηζκό: 3424. 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γηα απηή ηε δξαζηηθή νπζία δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο

Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ θαη ησλ Η-δειώζεσλ, 
εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 

EUΗ-θξάζεηο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο. 

P-δειώζεηο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]:

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Μαθξηά από παηδηά.

P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε/ ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ / εθλεθώκαηα. 

P262: Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνύρα. 

P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

Ρ280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 

P501: Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 

P333+P313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο. πκβνπιεπζείηε /Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P305+P351+P338+P313: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 

αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα 

μεπιέλεηε. πκβνπιεπζείηε /Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 

P363: Πιύλεηε ηα ιεξσκέλα κε ην ζθεύαζκα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. Δλόςεη 
ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο 
καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη δηθέο ηνπ έξεπλεο 
θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, νύηε ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, αλαινγίεο, 
βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε θαη δελ 
απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα ηνπ απνδέθηε ησλ 
πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη 
λνκνζεζία. 




