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1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος  

Εμπορικό Όνομα Syngenta : SEQUESTRENE NK FE 100 SG 

Design Code : A9545A 

AGI Code : 143518 

   

Ταυτοποίηση Εταιρείας 

Εταιρεία: : Syngenta Crop Protection AG 

Postfach 

CH-4002 Basel 

Switzerland 

Τηλέφωνο +41 61 323 11 11 

Fax +41 61 323 12 12 

Email : greece.sds.@syngenta.com 

Πληροφορίες για το Προϊόν : Τηλέφωνο (ώρες εργασίας) +41 61 323 40 40 

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 

(24 ώρες)              

: +44 1484 538444 

  Για πληροφορίες σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 

σχετικά με 

  -μεταφορά βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στα 

συνοδευτικά έγγραφα 

  -αποθήκευση βλέπε το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 

του τοπικού γραφείου της Syngenta 

Tηλ. κέντρο Δηλητηριάσεων 

Ελλάδας 

 210 77 93 777 

 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

 
2.1 Κατάταξη της ουσίας ή μίγματος  

 

Κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) 1272/2008 

 

Ευαισθητοποίηση στο δέρμα. Κατηγορία  1 H317 

  

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H βλέπε Κεφάλαιο 16. 

Κατάταξη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC   

 

Xi, Ερεθιστικό 

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

 

2.2 Σήμανση 

 

Σήμανση: Κανονισμός (ΕΕ) No. 1272/2008 

 

 Πικτογραφία πιθανής βλάβης 

 

mailto:greece.sds.@syngenta.com
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Ένδειξη  Κίνδυνος   

 
Φράσεις πιθανού κινδύνου: 

H317  

  

  

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 

αντίδραση. 
 
Φράσεις προληπτικών 

μέτρων: 

 
P102 

P270 

 

P280 

P302 + P352 

 

 

 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 

με άφθονο νερό και σαπούνι. 

 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση: 

 EDDHA NaFe presscake 

 

 Σήμανση: Οδηγίες ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC  

Σύμβολο(α) 

   

     

 

Ταξινόμηση ΕΕ 

Απαίτηση Σήμανσης :  Απαιτείται 

Τύπος Ταξινόμησης :  Αυτοταξινόμηση 

Σύμβολα 

Επικινδυνότητας 

: Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 

Φράσεις Κινδύνου : 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε 

επαφή με το δέρμα. 

Φράσεις για τον Ασφαλή 

Χειρισμό 

: 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά 

από παιδιά. 

: 13  Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

: 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην 

πίνετε ή καπνίζετε. 

: 24  Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. 

: 37 Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

Πηγή Επικινδυνότητας  :  EDDHA-NaFe 

 
Διεθνής Κατάταξη Τοξικότητας 

WHO 

: - III: Το προϊόν δεν έχει πιθανότητα να 

παρουσιάσει οξεία βλάβη υπό κανονική 

Ερεθιστικό 
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χρήση. 

Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα 

με τους κανονισμούς 

ατυχημάτων 

:  200000 kg 

 

  

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση: 

 EDDHA NaFe presscake 

 

 

2.3    Άλλες πιθανές βλάβες 

  Άγνωστο. 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Χημικά χαρακτηριστικά 

 
Τύπος σκευάσματος Υδατοδιαλυτοί κόκκοι 

Δρώντα συστατικά 78,57 %β/β EDDHA-NaFe CGA65047 

 15 %β/β dipotassium oxide ASF631 

 6,43 %β/β urea ASF296 

 
Επιβλαβή συστατικά 

     

 

    

 
 

 

 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

Πρώτες Βοήθειες 

Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο 

ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Καλέστε αμέσως γιατρό. 

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και 

καλέστε αμέσως γιατρό. 

Κατάποση: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χορηγείσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις 

του. Μην προκαλέσετε εμμετό.  

Πρόσθετη σήμανση: Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις 

συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. 
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Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε όλον το μολυσμένο ρουχισμό και πλύντε προσεκτικά τα 
μολυσμένα μέρη του σώματος με σαπούνι και νερό.  

Ιατρικές οδηγίες 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο! Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Ειδική εμπειρία στον άνθρωπο: Δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό ανθρώπινης 

δηλητηρίασης. 

 

 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 
Αναφλεξιμότητα: ναί 

 

Μέσα Πυρόσβεσης 

Κατάλληλα Μέσα πυρόσβεσης: Πυροσβεστήρας ξηρού χημικού, αφρός, διοξείδιο του 

άνθρακα ή ψεκασμός με νερό (να μην εκτοξεύεται απευθείας). 

Αντιμετώπιση πυρκαγιών 
Ειδικοί Κίνδυνοι κατά την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Τα προϊόντα της καύσης είναι 

τοξικά και/ή ερεθιστικά. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδιστεί 

η διαρροή του μολυσμένου μέσου πυρόσβεσης στο χώμα καθώς και η ανεξέλεγκτη 

εξάπλωσή του.  

Προστατευτικός Εξοπλισμός για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών: Χρησιμοποιείστε 

ατομική αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. 

Βαθμός Πρόληψης Φωτιάς(σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανονισμούς): F4 S 

 

 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα: Συγκεντρώστε το υλικό σε 

δοχεία κατάλληλα για ασφαλή απόρριψη. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με 

προσοχή για να εμποδίσετε το διασκορπισμό της σκόνης. Συγκεντρώστε το υλικό σε 

ειδικά επισημασμένα και ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του 

προϊόντος δεν είναι δυνατή, επικοινωνείστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον 

τοπικό αντιπρόσωπο. Μη μολύνετε τα νερά και τις αποχετεύσεις.  

  

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Πληροφορίες Χειρισμού 

Γενικά: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αποφεύγετε 

την εισπνοή της σκόνης. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. 

Συμπληρωματικά με τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως σε εργασίες με χημικά, όπως 

γέμισμα χωρίς διασκορπισμό της σκόνης και ρύθμιση του εξοπλισμού 

(συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής της σκόνης), επιπλέον ατομικά μέσα προστασίας 

πρέπει να λαμβάνονται προς αποφυγή της επαφής με το προϊόν. 

Πληροφορίες Αποθήκευσης 
Ειδικές Οδηγίες για την Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στις αρχικές, ερμητικά 

κλειστές συσκευασίες. Προστατέψτε το από φως και υγρασία.  

Συμβατότητα Αποθήκευσης με άλλα Προϊόντα: Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά 

και ζωοτροφές. 
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Θερμοκρασίες Αποθήκευσης 
Μέγιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 35 οC 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10 οC 

 

 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός 

Γενικά: Αλλάζετε τον ρουχισμό εργασίας καθημερινά. 

Αναπνευστική προστασία: Σε περίπτωση έντονης έκθεσης, φορέστε: Μάσκα σκόνης. 

Προστασία των ματιών: Ειδικά προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου. 

Προστασία των χεριών: Χημικώς ανθεκτικά γάντια. 

Προστασία του σώματος: Ρουχισμός εργασίας από ανθεκτικό βαμβακερό ή συνθετικό 

ύφασμα (π.χ. φόρμες).  

Μέτρα Προφύλαξης μετά την εργασία: Πλυθείτε προσεκτικά (ντους, μπάνιο, λούσιμο). 

Αλλάξτε ρουχισμό. Καθαρίστε προσεκτικά τον προστατευτικό εξοπλισμό. Καθαρίστε 

προσεκτικά τον μολυσμένο εξοπλισμό με σαπούνι ή διάλυμα σόδας. 

 

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Μορφή : κόκκοι  

Χρώμα : κόκκινο καφέ προς σκούρο κόκκινο καφέ  

Φυσική Κατάσταση : στερεό  

Σημείο Τήξης/Εύρος : μη εφαρμόσιμο  

Σημείο Ζέσεως/Εύρος  : μη εφαρμόσιμο  

Σημείο ανάφλεξης : μη εφαρμόσιμο  

Κλάση Ανάφλεξης της Σκόνης    

Θερμοκρασία Ανάφλεξης : 390 οC (ΒΑΜ)  

Σχετική Θερμοκρασία 

Αυτοανάφλεξης 

: 350 οC (<=350 οC)  

Δείκτης Καυσιμότητας : 2 (20 οC)  

Δείκτης Καυσιμότητας : 2 (100 οC)  

Εκρηκτικές Ιδιότητες    

Δοκιμασία Ευαισθησίας στην 

Ανακίνηση/Πρόσκρουση 

: όχι εκπυρσοκρότηση  

Αυθόρμητη Αποικοδόμηση : όχι  

Πυκνότητα : δε δοκιμάστηκε  

Πυκνότητα Όγκου : 0,80-0,95 g/cm3   

Διαλυτότητα στο νερό    

Εκτίμηση  : διαλυτό  

Τιμή pH : 6-10 (1% σε απιονισμένο νερό) CIPAC MT 75,2 

Συντελεστής διαχωρισμού(log) : μη εφαρμόσιμος  

Αναμειξιμότητα με Νερό : αναμείξιμο  

 

 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Χημική σταθερότητα 

Εκτίμηση: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες 
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Ευαισθησία 

Ευαισθησία στην υγρασία: μη ευαίσθητο στην υγρασία 
Ευαισθησία στον αέρα: μη ευαίσθητο στον αέρα 

Διαβρωτική Ικανότητα  

Διαβρωτική Ικανότητα / Ακατάλληλο Υλικό: μη πολύτιμα μέταλλα 

 

 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Οξεία Στοματική Τοξικότητα OECD 401 

LD50 : > 2000 mg/kg (αρουραίος)  

Οξεία Δερματική Τοξικότητα OECD 402 

LD50 : > 2000 mg/kg (αρουραίος)  

Οξεία Ερεθιστικότητα στο Δέρμα : μη ερεθιστικό (κουνέλι) OECD 404 

Οξεία Ερεθιστικότητα στα Μάτια : μη ερεθιστικό (κουνέλι) OECD 405 

Ευαισθητοποίηση του Δέρματος : προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικό 

χοιρίδιο) 
OECD 406 

Πιθανότητα Μετάλλαξης in Vitro : αρνητική (τεστ Ames) OECD 471 

 

 

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι σε 

περίπτωση ατυχήματος 

(Έκχυση/Διαρροή) 

: Ελάχιστοι  

 

 

 

13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Απόρριψη/Καταστροφή 

Καταστροφή του Προϊόντος: Προσοχή στον προστατευτικό ρουχισμό και στα μέτρα 

ασφαλείας. Καταβρέξτε με νερό το στερεό υλικό με προσοχή για να εμποδίσετε το 

διασκορπισμό της σκόνης.  Συγκεντρώστε το υλικό σε ειδικά επισημασμένα και 

ερμητικά κλεισμένα δοχεία. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με νερό και 

απορρυπαντικό. Συγκεντρώστε τα νερά ξεπλύματος σε δοχεία ώστε να αποφύγετε τη 

μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και των αποχετεύσεων. Ξεπλύνετε την 

περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να 

απομακρύνονται μέχρι το καθαρό έδαφος. Χυμένο προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

περαιτέρω και πρέπει να καταστρέφεται. Αν η ασφαλής καταστροφή του προϊόντος δεν 

είναι δυνατή, επικοινωνείστε με τον παρασκευαστή, τον έμπορο ή τον τοπικό 

αντιπρόσωπο και καταστρέψτε το σε κλίβανο εγκεκριμένο για χημικά. 

Καταστροφή της Συσκευασίας: Καταστρέψτε τις κενές συσκευασίες σε κλίβανο 

εγκεκριμένο για χημικά. 

Κατεστραμένες Συσκευασίες: Τοποθετείστε τις αρχικές συσκευασίες σε ειδικά 

επισημασμένα μεγαλύτερα δοχεία. Ελέγξτε τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεγάλων 

άδειων δοχείων, τεπόζιτων και βαρελιών. 
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14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Ειδικές Πληροφορίες: Χρησιμοποιείστε άθραυστες συσκευασίες, βεβαιωθείτε ότι δεν θα 

πέσουν κατά τη μεταφορά και ότι η ετικέτα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς. 

 

Σιδηροδρομική/Οδική 

μεταφορά (RID/ADR) 
Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό. 

 
Ακτοπλοϊκή μεταφορά 

(Κώδικός IMDG) 
Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό. 

 
Αεροπορική μεταφορά 

(ICAO/IATA) 

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο αγαθό. 

  

Ελβετικό ταχυδρομείο 1 (χωρίς περιορισμούς στην Ελβετία). 

 

 

15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον  

 
Ταξινόμηση ΕΕ 

Απαίτηση Σήμανσης :  Απαιτείται 

Τύπος Ταξινόμησης :  Αυτοταξινόμηση 

Σύμβολα 

Επικινδυνότητας 

: Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 

Φράσεις Κινδύνου : 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε 

επαφή με το δέρμα. 

Φράσεις για τον Ασφαλή 

Χειρισμό 

: 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά 

από παιδιά. 

: 13  Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

: 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην 

πίνετε ή καπνίζετε. 

: 24  Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. 

: 37 Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

Πηγή Επικινδυνότητας  :  EDDHA-NaFe 

 
Διεθνής Κατάταξη Τοξικότητας 

WHO 

: - III: Το προϊόν δεν έχει πιθανότητα να 

παρουσιάσει οξεία βλάβη υπό κανονική 

χρήση. 

Όριο Βάρους (Ελβετία) σύμφωνα 

με τους κανονισμούς 

ατυχημάτων 

:  200000 kg 

 

 

Σήμανση κατά GHS 

 

 

Πικτογραφία πιθανής βλάβης 

 

 

 



 
 

 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

ημερομηνία έκδοσης 05/11/12 

 αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 
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Ένδειξη  Κίνδυνος   

 
Φράσεις πιθανού κινδύνου: 

H317  

  

  

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 

αντίδραση. 
 
Φράσεις προληπτικών 

μέτρων: 

 
P102 

P270 

 

P280 

P302 + P352 

 

 

 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 

με άφθονο νερό και σαπούνι. 

 

 
Παρατηρήσεις: Κατάταξη σύμφωνα με όλες τις σχετικές κατηγορίες και 

κλάσεις πιθανού κινδύνου κατά GHS. 

Στην περίπτωση που το σύστημα GHS δίνει την 

δυνατότητα επιλογής, επιλέχθηκε η πλέον συντηρητική. 

Τοπικές εφαρμογές του συστήματος GHS ενδέχεται να μην 

πληρούν όλες κατηγορίες και κλάσεις πιθανού κινδύνου. 

 

 

Επικίνδυνα συστατικά τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην σήμανση: 

 EDDHA NaFe presscake 

 

 

15.2 Αξιολόγηση Χημικής Ασφαλείας 

Δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη ουσία. 

 

 

 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3. 

 

 

 

 

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται βλέπε κεφάλαιο 2 και 3. 

 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. 

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το 

δέρμα. 



 
 

 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

ημερομηνία έκδοσης 05/11/12 

 αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 
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Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται 

στην μέγιστη δυνατή γνώση μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που 

δίνονται αποτελούν οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, 

μεταφορά, διάθεση και αποδέσμευση, και όχι εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι  

πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα ενδέχεται να μην ισχύουν 

για τον συνδυασμό του με άλλες ουσίες, ή για οποιαδήποτε επεξεργασία και εφαρμογή 

που δεν αναφέρεται στο κείμενο. 

 

Οι όποιες αλλαγές υποδεικνύονται με κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο και 

αντικαθιστούν όλες τις της προηγούμενες εκδόσεις. 

 

Οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν πατέντα της Syngenta Group Company.  

 

 


