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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 1.  ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΪΟΝ:    DIPTRON FOGGER 

 
ΧΡΗΣΗ: Εντομοκτόνο (ΤΠ18) για χρήση από το ευρύ κοινό και χρήση 

από εξειδικευμένο προσωπικό. 
 
Αερόλυμα πλήρους απελευθέρωσης για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων. 
ποντικών  
 
Εταιρεία:     Quimica de Munguia S.A.   
     Derio Bidea 5130 avenue de l'Amiral Lemonnier 
         48100 Munguia (Vizcaya) 78160 Marly-le-Roi 
         SPAIN 

Tel. +34 946741085 
          e-mail: info@quimunsa.com 
 
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:  Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό RD255/2003 
ετικέτα του προϊόντος. 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No 1272/2008 
Εύφλεκτα αερολύματα: κατηγορία 1 
Οξεία υδρόβια: κατηγορία 1 
Χρόνια υδρόβια: κατηγορίας 1 
 
Προειδοποιητική λέξη 
- 
Εικονογράμματα κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό RD 255.2003 
 
N: επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 
 

F+:  Εξαιρετικά εύφλεκτο 

 
 
Φράσεις κινδύνου σύμφωνα με το RD 255/2003:  
R12: εξαιρετικά εύφλεκτο.  
R67: η εκπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ίλιγγο.  
R50/53: πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
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Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με το RD 255/2003:  
S2:  μακριά από παιδιά 
S13:  μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
S23:  μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα/καπνούς 
S24/25: αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
S45: σε περίπτωση δηλητηριάσεως ή σε περίπτωση που δεν νοιώθετε καλά, αναζητήστε άμεσα 
ιατρική συνταγή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. 
S29/35: μην πετάτε την άδεια συσκευασία στις αποχετεύσεις. Εναποθέστε το προϊόν που 
χύθηκε και τις άδειες συσκευασίες με όλες τις προφυλάξεις. 
S60: εναποθέστε το προϊόν και τις άδειες συσκευασίες ως επικίνδυνα απόβλητα. 
S61: αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 
 
Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 1272/2008 
 

 
 
Προειδοποιητική λέξη:   ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
H222:   Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα. 
H336:   Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
 
Δηλώσεις προφύλαξης  
P102:  Μακριά από παιδιά. 
P261:  Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. 
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P309+P310+P101: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ καλέστε άμεσα το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα 
P273:  αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον  
P391:  συλλέξτε τις διαρροές 
P501:  η διάθεση της συσκευασίας/περιεχομένου από διαπιστευμένες εταιρείες.   
 
Άλλοι κίνδυνοι --- 
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Name N°CAS 
Concentration 
% (w/w) 

Ταξινόμηση  
67/548/EEC Ταξινόμηση κατά CLP (R1272/2008) 

Etofenprox  80844-07-1 0.47 
R50/53 
N 

Aqua. tox (acute) 1:  H400 
Aqua. tox. (chronic) 1: H410 

Piperonyl 
butoxide 

51-03-6 1 
R50/53 
N 

Aqua. tox (acute) 1, 
Aqua. tox. (chronic) 1: H410 

Hydrocarbons 
C3-C4 

68512-91-4 .30 
R12, F+ Εύφλεκτο αέριο 1, αέριο υπό πίεση: 

Η220, Η280 
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Πρόσθετες πληροφορίες: Για την εξήγηση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου, ανατρέξτε 
στην Ενότητα 16. 
 

 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
4.1. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών 
Απομακρύνετε τον ασθενή από τη μολυσμένη περιοχή. 
Αφαιρέστε τα επιμολυσμένα ενδύματα. 
Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Μην ξεχνάτε την αφαίρεση των φακών 
επαφής. 
Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς τρίψιμο. 
Ελέγξτε την αναπνοή: εάν είναι απαραίτητο κάντε τεχνητή αναπνοή. 
Μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος εάν είναι 
δυνατόν.  
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ. 
 
4.2. Κύρια συμπτώματα, οξείες και καθυστερημένες επιδράσεις: η δηλητηρίαση μπορεί 
να προκαλέσει: 
Οφθαλμικό και δερματικό ερεθισμό. Ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Διαταραχή το κεντρικού 
νευρικού συστήματος. 
 
4.3. Οδηγίες για ιατρική περίθαλψη και θεραπείες που πρέπει να χορηγηθούν άμεσα: 
Θεραπευτικές συμβουλές: 
Συμπτωματική θεραπεία.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210 7793777 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Μέσα Πυρόσβεσης 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: σβήστε τη φωτιά με τη χρήση αφρού, σκόνης διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), ή με κονιοποιημένο νερό. 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού για την κατάσβεση. 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  
Μην αναπνέετε τους ατμούς. Τα αέρια της καύσης θα πρέπει πάντα να θεωρούνται ως τοξικά όταν 
εισπνέονται.  
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  
Προστατευτικός εξοπλισμός: χρησιμοποιείστε αναπνευστικές συσκευές με φίλτρα κατάλληλα για 
οργανικά προϊόντα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή σε κλειστές εγκαταστάσεις.  
 

 6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

 
6.1. Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης 
Μην εκτελείται καμία ενέργεια χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση ή εάν αναμένεται προσωπικό 
κίνδυνο.  
Μην αφήνετε τους μη έχοντες εργασία ή προσωπικό χωρίς κατάλληλη ατομική προστασία στο 
χώρο (βλέπε κεφάλαιο 8) 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  
Αποφύγετε τη διασπορά χυμένου υλικού στο έδαφος, το υδάτινο περιβάλλον και τις αποχετεύσεις.  
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προειδοποιείστε τις αρχές εάν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση: στο σύστημα 
αποχέτευσης, τις υδάτινες πηγές, το έδαφος ή τον αέρα.  
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:  
Διοχετεύστε τις μεγάλες ποσότητες και συλλέξτε τις σε δοχεία: απορρίψτε σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 
Τις μικρές ποσότητες πλύνετε με νερό. απορρίψτε το χρησιμοποιούμενο νερό σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς.  
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά πριν από τη χρήση. 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες 
χρήσης. 
Μη εφαρμόζετε σε χώρους με τρόφιμα ή ακάλυπτα μαγειρικά σκεύη. Μην το χρησιμοποιείτε σε 
επιφάνειες όπου γίνετε χειρισμός, προετοιμασία, κατανάλωση ή όπου σερβίρετε φαγητό.  
Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους παρουσία ανθρώπων ή κατοικιδίων. 
Αερίστε επαρκώς πριν εισέλθετε στο χώρο μετά την εφαρμογή.  
Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου προηγήθηκε η εφαρμογή του προϊόντος. 
Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδότοπους, νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. 
 
Οδηγίες χρήσης: 

 Για το ευρύ κοινό: εφαρμόστε προϊόν χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα πλήρους απελευθέρωσης 
σε ιδιωτικά γκαράζ, αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους ή σε άδειους χώρους.  

 Για εξειδικευμένους επαγγελματίες: εφαρμόστε προϊόν χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα πλήρους 
απελευθέρωσης.  

Προτεινόμενος χρόνος ασφαλείας μετά τη χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες: 12 ώρες.  
 
7.2. Συνθήκες αποθήκευσης 
Δοχείο υπό πίεση. Φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 500C. Μην 
τρυπάτε ή καίτε τη συσκευασία ακόμα και μετά τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε 
φλόγες ή υλικά πυρακτώσεως. Διατηρήστε το δοχείο μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
Μακριά από παιδιά. Διατηρείστε το σε χώρους με καλό αερισμό. Μην αναπνέετε τους ατμούς.  
 
7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις 
Εντομοκτόνο αερόλυμα πλήρους απελευθέρωσης για την αντιμετώπιση βαδιστικών κα ιπτάμενων 
εντόμων.  
 

 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
8.1. Όρια έκθεσης  
Μη εφαρμόσιμο 
 
8.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός:  

Προστασία της αναπνευστικής οδού:  
Χρησιμοποιείστε μάσκα τύπου ΕΝ 136, 140 και 405 με φίλτρα ΕΝ 149 και 143.  
Προστασία των χεριών: 
Προστατευτικά γάντια νιτριλίου (ΕΝ 420 και ΕΝ 374) 
Προστασία για τα μάτια: 
Προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία (ΕΝ 166, 167 & 168). 
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:  
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Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Πλύνετε τα 
ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό τακτικά για να απομακρύνετε τους ρύπους. Απορρίψτε τα 
επιμολυσμένα ενδύματα ή παπούτσια εάν δεν είναι δυνατόν να πλυθούν.  
 

 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Πληροφορίες για τις κύριες φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
Εμφάνιση:     υγρό 
Χρώμα:      άχρωμο έως ελαφρώς κεχριμπαρένιο 
Οσμή:      χαρακτηριστική 
Πυκνότητα:     0,921 gr/cm3 (200C) 
Σημείο βρασμού:    1200C  
Σημείο πήξης:     -970C  
Πίεση ατμών:    11,5 mbar (200C) 
Σημείο ανάφλεξης (με κλειστό καπάκι): -830C 
Διαλυτότητα σε οργανικούς    
διαλύτες:     αναμίξιμο με πολλούς οργανικούς διαλύτες 
Συντελεστής κατανομής n-oktanol/water μη εφαρμόσιμο 
Όριο έκρηξης (συγκέντρωση):  1,5% (προπάνιο/βουτάνιο) 
Μη συμβατό με:    ισχυρά αλκαλικά μέσα 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Καταστάσεις προς αποφυγή: 
Αποφύγετε την επαφή με οξειδωτικά μέσα. 
 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
Θερμική αποσύνθεση μπορεί να προκαλέσει έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και άλλων 
τοξικών αναθυμιάσεων.  
  

 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τιμές LD50 από στόματος:     >10.000mg/kg (rats) 
Τιμές LD50 από δέρματος:      >10.000mg/kg (rats) 
Τιμές CL50 από αναπνοής:     >55 mg/l air (4h) (rats) 
Ερεθιστικό οφθαλμών:     μη ερεθιστικό 
Ερεθιστικό δέρματος:      μη ερεθιστικό 
Ευαισθητοποίηση:       μη ευαισθητοποιητής 
Καμία ένδειξη για καρκινογένεση στις δόσεις χρήσης. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:    αποφύγετε την επαφή με επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ:  μη διαθέσιμο 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ:     Καμία ένδειξη για βιο-συσσώρευση 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ:     μη διαθέσιμο 
 

13. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

 
Προϊόν:  
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από εγκεκριμένες εταιρείες. Τα απόβλητα δεν θα πρέπει 
να τοποθετούνται στο δίκτυο αποχέτευσης. 
 
Συσκευασία:  
Για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι άδειες συσκευασίες θα πρέπει να τις χειρίζονται 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες.  
Για το ευρύ κοινό: εναποθέστε τις άδειες συσκευασίες σε σημεία συλλογής επικίνδυνων 
αποβλήτων.  
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

 UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 

Επίσημη 
ονομασία για τη 
μεταφορά 

Εύφλεκτο 
αερόλυμα 

Εύφλεκτο 
αερόλυμα 

Εύφλεκτο 
αερόλυμα 

Εύφλεκτο 
αερόλυμα 

Κατηγορία 
επικινδυνότητας 
προϊόντος: 
σήμανση 

2 2 2 2 

Ομάδα 
συσκευασίας 

-- -- -- -- 

Κίνδυνοι για το 
περιβάλλον  

SI SI SI SI 

Ειδικές 
προφυλάξεις για 
τους χρήστες 

    

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

 
Σήμανση σύμφωνα με το RD 255/2003 
Επικίνδυνο για το περιβάλλον και εικονόγραμμα.  
Εξαιρετικά εύφλεκτο.  
Στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με το RD 255/2003 
Εικονόγραμμα:   
 
N: επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 
 

F+:  Εξαιρετικά εύφλεκτο 

 
 
Φράσεις κινδύνου σύμφωνα με το RD 255/2003:  
R12: εξαιρετικά εύφλεκτο.  
R67: η εκπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ίλιγγο.  
R50/53: πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
Φράσεις προφύλαξης σύμφωνα με το RD 255/2003:  
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S2: μακριά από παιδιά 
S13: μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
S23: μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα/καπνούς 
S24/25: αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
S45: σε περίπτωση δηλητηριάσεως ή σε περίπτωση που δεν νοιώθετε καλά, αναζητήστε άμεσα 
ιατρική συνταγή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. 
S29/35: μην πετάτε την άδεια συσκευασία στις αποχετεύσεις. Εναποθέστε το προϊόν που 
χύθηκε και τις άδειες συσκευασίες με όλες τις προφυλάξεις. 
S60: εναποθέστε το προϊόν και τις άδειες συσκευασίες ως επικίνδυνα απόβλητα. 
S61: αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 
 
Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 1272/2008 
Εύφλεκτα αερολύματα κατηγορίας 1. 
 
Εικονογράμματα: 

 
 
Προειδοποιητική λέξη: 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
H222:   Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα. 
H336:   Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
 
Δηλώσεις προφύλαξης  
P102:  Μακριά από παιδιά. 
P261:  Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. 
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P309+P310+P101: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ καλέστε άμεσα το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα 
P273:  αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον  
P391:  συλλέξτε τις διαρροές 
P501:  η διάθεση της συσκευασίας/περιεχομένου από διαπιστευμένες εταιρείες.   
 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον παρόν MSDS. 
Κανονισμός 473/2014 για τα αερολύματα. 
Κανονισμός 3349/1983 
Κανονισμός CE 67/548/EU και RD 255 έκδοση σε ισχύ. 
Κανονισμός 1907/2006(REACH), 1272/2008 (CLP) έκδοση σε ισχύ, αντίστοιχα. 
Κανονισμός για τις μεταφορές σύμφωνα με τα ADR, RID, IMDC, IATA.  
 
Φράσεις R, Υ & H, όπως εμφανίζονται στην Παράγραφο 3 
 
R12:   Εξαιρετικά εύφλεκτο 
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R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες 
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
N:  Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
F+:  Εξαιρετικά εύφλεκτο. 
 
H400:  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410:  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H220:  Εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1. Αέριο εξαιρετικά εύφλεκτο. 
H280:  Αέρια υπό πίεση. Περιέχει αέριο υπό πίεση. Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί.  


