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1. Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 

FENDONA 6 SC 
 
Εταιρία: 
BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Αιγιαλείας 48, Παράδεισος  
151 25 Μαρούσι, Αθήνα  
 Τηλ. Κέντρο: 210 68.59.010  
 Fax:   210 68.50.830  
 
  Υποκατάστηµα - Εργοστάσιο:  
  Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου  
  570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
  Τηλ.: 2310 797.193-6, 798.519, 798.064  
   Fax:  2310 797.198  
 
Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:  
Πυροσβεστική Υπηρεσία  BASF Ludwigshafen  
Τηλ.: +49-621-60-43333  
Fax : +49-621-60-92664  
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδας  
Τηλ.: 199  
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : 210 - 77 93 777  
 

 

2. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά 

Χηµική φύση 
 

Φυτοπροστατευτικό προϊόν, εντοµοκτόνο, συµπυκνωµένο εναιώρηµα (SC).  
 
Συστατικά πιθανού κινδύνου 
 
alpha-Cypermethrin 

Περιεκτικότητα (% κ.β.): 5.9 % 
Αριθµός CAS : 67375-30-8 
Σύµβολο(α) πιθανής επικινδυνότητας: T, N 
Φράσεις R: 25, 20, 50/53 

 
 
Η διατύπωση των συµβόλων πιθανής επικινδυνότητας και των φράσεων R ορίζεται στο κεφάλαιο 16. 
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3. Προσδιορισµός των κινδύνων 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
Πιθανή πρόκληση παραισθησίας. 
 

 

4. Πρώτες Βοήθειες 

Γενικές οδηγίες: 
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. Αφαιρέστε τον µολυσµένο ρουχισµό. 
Εφόσον προκύψουν δυσκολίες: αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το 
δελτίο δεδοµένων ασφάλειας στον ιατρό.  
 
Εισπνοή: 
∆ιατηρήστε τον ασθενή ήρεµο, µεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.  
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Ύστερα από επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εµφανισθεί 
ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.  
 
Επαφή µε τα µάτια: 
Πλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα µάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούµενο νερό µε 
τα βλέφαρα µονίµως ανοιχτά, συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο.  
 
Κατάποση: 
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, µην προκαλέσετε εµετό, αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια. Ποτέ µην προκαλείτε εµετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόµα όταν ο ασθενής δεν 
έχει τις αισθήσεις του ή εκδηλώνει σπασµούς. 
 
Υπόµνηµα προς τον ιατρό: 
Συµπτώµατα: µούδιασµα και µυρµήγκιασµα άνω και κάτω άκρων, πνευµονικό οίδηµα, σπασµοί. 
Θεραπεία: θεραπεύσατε ανάλογα µε τα συµπτώµατα (απολύµανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν 
υφίσταται ενδεδειγµένο αντίδοτο.  

 

5.  Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης:  
Νερό υπό ψεκασµό, νερό σε σταγονίδια, αφρός, ξηρά µέσα πυρόσβεσης 
 
Ειδικοί κίνδυνοι:  
Carbon monoxide, hydrogen chloride, nitrogen oxides, organochloric combounds 
Οι αναφερόµενες ενώσεις/οµάδες ενώσεων ενδέχεται να απελευθερωθούν σε περίπτωση φωτιάς.  
 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:  
Φορέστε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και ρουχισµό χηµικής προστασίας.  
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Περαιτέρω πληροφορίες:  
Σε περίπτωση φωτιάς ή/και έκρηξης µην εισπνεύσετε τις αναθυµιάσεις. ∆ιατηρήστε τα 
συσκευασµένα προϊόντα δροσερά ψεκάζοντάς τα µε νερό αν εκτεθούν στην φωτιά. Συλλέξτε 
ξεχωριστά το µολυσµένο νερό της πυρόσβεσης, µην επιτρέψετε να φτάσει στο αποχετευτικό δίκτυο ή 
σε χώρους αποβλήτων. Αποµακρύνετε τα υπολείµµατα της φωτιάς και το µολυσµένο νερό της 
πυρόσβεσης σύµφωνα µε την επίσηµη νοµοθεσία.  
 

 

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης  

Προσωπικές προφυλάξεις: 
Χρησιµοποιείστε ατοµικό προστατευτικό ρουχισµό. Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα 
ρούχα. Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα, εσώρουχα και υποδήµατα.  
 
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
Μην απορρίπτετε στο έδαφος/υπέδαφος. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό δίκτυο/επιφανειακά 
νερά/υπόγεια νερά.    
 
Μέθοδοι συλλογής ή καθαρισµού: 
Για µικρές ποσότητες: συλλέξτε µε το κατάλληλο απορροφητικό υλικό (π.χ. άµµο, πριονίδι, κονίαµα 
γενικής χρήσεως, γη διατόµων).  
Για µεγάλες ποσότητες: συλλέξτε σε χαντάκια. Χρησιµοποιήστε αντλίες.  
Αποµακρύνετε το συλλεγµένο υλικό σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Συλλέξτε τα απόβλητα σε 
κατάλληλα δοχεία, τα οποία είναι δυνατό να σηµανθούν και να σφραγιστούν. Καθαρίστε επιµελώς 
µολυσµένα πατώµατα και αντικείµενα µε νερό και απορρυπαντικά, τηρώντας τις περιβαλλοντικές 
διατάξεις.  
 

 

7. Χειρισµός και αποθήκευση 

Χειρισµός 

∆εν απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων εφόσον το προϊόν χειρισθεί και αποθηκευτεί ως ενδείκνυται. 
Εξασφαλίστε τον επαρκή αερισµό των χώρων αποθήκευσης και εργασίας.  
 
Προστασία από φωτιά και έκρηξη: 
∆εν απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.  
 

Αποθήκευση 

Αποµονώστε από τρόφιµα και ζωοτροφές. Αποµονώστε από ισχυρές βάσεις. 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: διατηρείτε µακριά από πηγές 
θερµότητας. Προφυλάξτε από την υγρασία. Προφυλάξτε από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία.  
 
Σταθερότητα αποθήκευσης: 
∆ιάρκεια αποθήκευσης: 24 µήνες 
 
Προφυλάξτε από θερµοκρασίες χαµηλότερες των: -10 °C 
Το προϊόν ενδέχεται να κρυσταλλοποιηθεί σε θερµοκρασίες κάτω του ορίου. 
Προφυλάξτε από θερµοκρασίες υψηλότερες των: 40 °C 
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Στην περίπτωση που το προϊόν κατά την αποθήκευσή του εκτεθεί σε θερµοκρασίες υψηλότερες της 
ενδεδειγµένης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να αλλοιωθούν οι ιδιότητές του. 

 

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατοµική προστασία 

 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 

Αναπνευστική προστασία: 
Προστατεύστε την αναπνοή σας στην περίπτωση που σχηµατιστούν αερολύµατα/ατµοί. 
Χρησιµοποιείστε φίλτρο σωµατιδίων EN143 Type Ρ2, µέσης προστασίας (για υγρά και στερεά 
σωµατίδια επιβλαβών ουσιών). 
 
Προστασία χεριών: 
Χρησιµοποιείτε κατάλληλα γάντια χηµικής προστασίας (EN 374) για άµεση, παρατεταµένη επαφή 
(συνιστάται: δείκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε χρόνο διείσδυσης > 480 λεπτά σύµφωνα µε 
τον EN 374): από π.χ nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 
mm) κλπ. 
 
Προστασία µατιών: 
Προστατευτικά εφαρµοστά γυαλιά ασφαλείας (γυαλιά σταγονιδίων) (EN 166) 
 
Προστασία σώµατος: 
Η προστασία του σώµατος θα ορίζεται ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και της πιθανής 
έκθεσης, π.χ. ποδιά, προστατευτικές µπότες, στολή χηµικής προστασίας (σύµφωνα µε τον DIN-EN 
465). 
 
Μέτρα γενικής ασφάλειας και υγειινής: 
Οι συστάσεις που αφορούν τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό στις οδηγίες χρήσης ισχύουν για 
την εφαρµογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην τελική εµπορική συσκευασία. Αποφύγετε 
επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. Συνίσταται η ένδυση µε κλειστό ρουχισµό εργασίας. 
Αφαιρέστε αµέσως τον µολυσµένο ρουχισµό. Αποθηκεύετε τα ρούχα εργασίας ξεχωριστά. ∆ιατηρείτε 
µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας. Τα 
χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν από τα διαλείµµατα και στο τέλος της 
εργασίας.  
 

 

9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Μορφή:  υγρό, εναιώρηµα 
Χρώµα:  λευκό 
 
 
pH                                   7 - 8 

(υπολογίστηκε για την αδιάλυτη 
ουσία) 

 

 

 
Πυκνότητα: 1,02 g/cm3 περίπου 

(20 °C)  
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∆ιαλυτότητα στο νερό:     εναιωρηµατοποιήσιµο 
 

10. Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα 
 
Θερµική αποδόµηση:  ∆εν αναµένεται αποδόµηση εφόσον το προϊόν αποθηκευτεί 

και χειρισθεί ως ορίζεται/ενδείκνυται.  
 
Ουσίες προς αποφυγήν:  
Ισχυρές βάσεις 
 
Επικίνδυνες αντιδράσεις: 
∆εν αναµένονται αντιδράσεις πιθανά επικίνδυνες εφόσον το προϊόν αποθηκευτεί και χειρισθεί ως 
ορίζεται/ενδείκνυται.  
 
 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
∆εν αναµένεται ο σχηµατισµός επικίνδυνων προϊόντων αποδόµησης εφόσον το προϊόν αποθηκευτεί 
και χειρισθεί ως ορίζεται/ενδείκνυται. 

 

11. Τοξικολογικά στοιχεία  
 
LD50/κατάποση/αρουραίος: > 5.000 mg/kg 
 
alpha-Cypermethrin 
LC50/εισπνοή / αρουραίος: 1,59 mg/l  
---------------------------------- 

 
LD50/δέρµα/ αρουραίος: > 2,000 mg/kg  
Το συγκεκριµένο προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Τα στοιχεία προκύπτουν από προϊόντα 
ανάλογης δοµής και σύστασης.  
 
Πρωτοπαθής δερµατικός ερεθισµός/κουνέλι: µη ερεθιστικό  
Το συγκεκριµένο προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Τα στοιχεία προκύπτουν από προϊόντα 
ανάλογης δοµής και σύστασης.  
 
Πρωτοπαθής δερµατικός ερεθισµός του οφθαλµικού βλεννογόνου/κουνέλι: µη ερεθιστικό  
Το συγκεκριµένο προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Τα στοιχεία προκύπτουν από προϊόντα 
ανάλογης δοµής και σύστασης.  
  
 
Ευαισθητοποίηση /ινδικό χοιρίδιο: δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση.  
Το συγκεκριµένο προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Τα στοιχεία προκύπτουν από προϊόντα 
ανάλογης δοµής και σύστασης.  
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Συµπληρωµατικές πληροφορίες: 
 
Πιθανή πρόκληση παραισθησίας. 
Λανθασµένη χρήση µπορεί να αποβεί επιβλαβής για την υγεία. 

 

12. Οικολογικά στοιχεία 

 

Οικοτοξικότητα 

alpha-Cypermethrin 
Τοξικότητα στα ψάρια: 
Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): 0.0028 mg/l   
---------------------------------- 
 
 alpha-Cypermethrin 
Υδρόβια ασπόνδυλα: 
Daphnia magna/LC50 (48 h): 0.0001 - 0.0003 mg/l  
---------------------------------- 
 
Υδρόβια φυτά: 
Pseudokirchneriella subcapitata/EC50 (96 h): > 0,1 mg/l 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 

Πληροφορίες σχετικά µε την αποσύνθεση 
 
alpha-Cypermethrin 
Αξιολόγηση: Μη ευκόλως αποικοδοµήσιµο (βάσει των κριτηρίων του OECD). 
---------------------------------- 
 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

 
Λοιπές οικοτοξικολογικές πληροφορίες: 
Τα οικοτοξικολογικά στοιχεία που παρατίθονται αναφέρονται στην δραστική ουσία. Μην απορρίπτετε 
το προϊόν στο περιβάλλον ανεξέλεγκτα.  

 

13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 

Το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται ή αποτεφρώνεται σύµφωνα µε την υφιστάµενη εθνική 
νοµοθεσία. 
 
 
Μολυσµένη συσκευασία: 
Η µολυσµένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν µακρύτερα και να 
εξουδετερώνεται ακριβώς όπως η ουσία/προϊόν. 
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14. Στοιχεία σχετικά µε την µεταφορά 

Χερσαία µεταφορά

ADR : Κλάση 9  
  Τύπος συσκευασίας  III  
  Αριθµός UN 3082  
  Περιγραφή του προϊόντος ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Περιέχει: ALPHA-CYPERMETHRIN 
6%) 

 
 
RID : Κλάση 9  
  Τύπος συσκευασίας  III  
  Αριθµός UN 3082  
  Περιγραφή του προϊόντος ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Περιέχει: ALPHA-CYPERMETHRIN 
6%) 

 
 
Μεταφορά µέσω υδάτινων οδών εσωτερικού 

ADNR : Κλάση 9  
  Τύπος συσκευασίας  III  
  Αριθµός UN 3082  
  Περιγραφή του προϊόντος ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Περιέχει: ALPHA-CYPERMETHRIN 
6%) 

 
 
Θαλάσσια µεταφορά

IMDG/GGVSee : Κλάση 9  
  Τύπος συσκευασίας  III  
  Αριθµός UN 3082  
  Πιθανότητα θαλάσσιας ρύπανσης ΝΑΙ 
  Ακριβές όνοµα τεχνικά καθαρής 

ουσίας 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Περιέχει: ALPHA-CYPERMETHRIN 
6%) 

 
 
Αεροπορική µεταφορά

ICAO/IATA : Κλάση 9  
  Τύπος συσκευασίας  III  
  Αριθµός UN 3082  
  Ακριβές όνοµα τεχνικά καθαρής 

ουσίας 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Περιέχει: ALPHA-CYPERMETHRIN 
6%) 



 
  

Σελίδα: 8/9 
BASF ∆ελτίο δεδοµένων ασφάλειας βάσει της 91/155/EEC 
Ηµεροµηνία / Αναθεωρήθηκε: 10.02.2004 Έκδοση: 2.1 
Προϊόν: FENDONA 6 SC 

310 27 I 
(30132782/SDS_CPA_EU/EN) 

Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.07.2004 
 
 
 

15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις 

Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικά µε την σήµανση) / Εθνική νοµοθεσία 
/Κανονισµοί 

 
Κοινοτικές Οδηγίες: 
 
Σύµβολο(α) πιθανής επικινδυνότητας 
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
 
Φράσεις R 
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
 

 
 
Φράσεις S 
S2 Μακριά  από παιδιά. 
S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. 
S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του  πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο. 
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. 
S57 Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτηςγια να αποφευχθεί η 

µόλυνση του περιβάλλοντος. 
 
 
Συστατικά ενδεικτικά πιθανής επικινδυνότητας για την σήµανση: ALPHA-CYPERMETHRINE 
 
Πιθανή πρόκληση παραισθησίας. 
 
 

Άλλοι κανονισµοί 

 
Ο χρήστης του συγκεκριµένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του το 
εξής: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 
οδηγίες χρήσης.' (Οδηγία 1999/45/EC, Άρθρο 10, No. 1.2) 
 

 

16. Άλλα στοιχεία 

 
Το πλήρες κείµενο σχετικά µε τα σύµβολα πιθανής επικινδυνότητας και τις φράσεις R εφόσον 
αναφέρονται συστατικά πιθανού κινδύνου στο κεφάλαιο 2: 
T  Τοξικό. 
N  Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
25  Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
20  Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 



 
  

Σελίδα: 9/9 
BASF ∆ελτίο δεδοµένων ασφάλειας βάσει της 91/155/EEC 
Ηµεροµηνία / Αναθεωρήθηκε: 10.02.2004 Έκδοση: 2.1 
Προϊόν: FENDONA 6 SC 

310 27 I 
(30132782/SDS_CPA_EU/EN) 

Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.07.2004 
 
 

50/53  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει 
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 
 

 
Οι κάθετες γραµµές στο αριστερό περιθώριο της σελίδας υποδεικνύουν τροποποίηση της προηγούµενης 
εκδοχής. 
 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται βασίζονται στην έως τώρα γνώση των ιδιοτήτων του προϊόντος και 
εποµένως δεν αποτελούν εγγύηση για ορισµένες από αυτές. Αποτελεί ευθύνη των αποδεκτών του 
προϊόντος η τήρηση των υφιστάµενων νόµων και διατάξεων. 
 
 
 
 
 


