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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Material Safety Data Sheet) 

 
Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου. 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Στοιχεία της ουσίας: 
Κοινή ονοµασία: Imidacloprid  
Άλλη ονοµασία: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2ylidenamine 

(IUPAC) 
 
Εµπορική ονοµασία παρασκευάσµατος: 
CAZA 2.15 Gel bait 
 
Χρήση του παρασκευάσµατος: 
Εντοµοκτόνο της οµάδας των χλωρονικοτυλίων, σε µορφή ζελέ. 
 
Παρασκευαστής: 
FARMA-CHEM SA 
Τ.Θ. 1026 – ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Τ.Κ. 570 22 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 
Τηλ.: +30 2310 569630 έως 33   (ώρες γραφείου) 
Fax: +30 2310 797047 
e-mail: farmchem@otenet.gr 
 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 
 
2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Το σκεύασµα δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 
1214/Β/19.02.2002), σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. 
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση: 
 

Ουσία EC/EINECS 
no. 

CAS no. Περιεκτικότητα 
(%) 

Σύµβολα 
κινδύνου 

Φράσεις 
κινδύνου 

Imidacloprid  138261-41-3 2,15 Xn R22 
Polyoxyethylene 
polyoxypropylene 
block copolymer  

 9003-11-6 10,00 -- 
Xn 
N 

R10 
R65 
R51/53 

Polyoxyethylene 
sorbitan 
monoleate 

 9005-65-6 2,00 Xi R36/37/38 

 
Το πλήρες κείµενο των συµβόλων και των φράσεων κινδύνου αναγράφεται στην §16. 
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
Γενικά: 
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε γιατρό (δείξτε την ετικέτα ή το 
παρόν δελτίο αν είναι δυνατό). 
 
Αντίδοτο: 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία. 
 
Κατάποση: 
Μην προκαλείτε εµετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
Εισπνοή: 
Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεµία. Αν υπάρχει δυσκολία 
στην αναπνοή, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα. Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε 
ιατρική συµβουλή. 
 
Επαφή µε τα µάτια: 
Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
 
 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: 
Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, ψεκασµός ή οµίχλη νερού. 
 
Μη κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: 
Πίδακας νερού υψηλής πίεσης. 
 
Ειδικοί κίνδυνοι κατά την έκθεση: 
Κατά την καύση µπορεί να εκλυθούν τοξικοί ή/και ερεθιστικοί ατµοί. Μην εισπνέετε τους 
ατµούς. Κατά την κατάσβεση µην στέκεστε αντίθετα προς την φορά του ανέµου. 
Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόµησης περιλαµβάνουν οξείδια του άνθρακα, χλώριο, φθόριο, 
υδροχλώριο και υδροκυάνιο. 
Χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού για την ψύξη δοχείων και δεξαµενών παρακείµενα της φωτιάς. 
Αποφύγετε την διαρροή επιµολυσµένου µε το προϊόν µέσου πυρόσβεσης προς υπονόµους, 
έδαφος και επιφανειακά νερά. 
 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες: 
Κατάλληλη αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυµασία. 
 
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
Ατοµικές προφυλάξεις: 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (αναφορά στην §8). Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια 
και το δέρµα. Μην εισπνέετε αναθυµιάσεις. 
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Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
Αποφύγετε την µόλυνση του εδάφους καθώς και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 
Μέθοδοι καθαρισµού: 
Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Συγκεντρώστε το 
επιµολυσµένο υλικό και τοποθετήστε σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση (αναφορά στην §13). 
Καθαρίστε την µολυσµένη περιοχή και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για τον καθαρισµό 
µε απορρυπαντικό και νερό.  
Σε περίπτωση µόλυνσης του εδάφους, τα επιµολυσµένα στρώµατα εδάφους θα πρέπει να 
σκαφτούν και να τοποθετηθούν σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση. 
 
 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Χειρισµός: 
Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Μην εισπνέετε ατµούς. Πλύνετε τα χέρια και τα 
ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά τον χειρισµό. 
Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (αναφορά στην §8), ο οποίος θα πρέπει να 
πλένεται καλά µετά από επαφή µε το προϊόν. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να απαιτηθεί 
µηχανικός εξαερισµός του χώρου εργασίας 
 
Αποθήκευση: 
Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόµενο περιβάλλον, µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 
Μην αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 38°C.  
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές, καλλυντικά και µακριά από παιδιά και 
οικιακά ζώα. 
Θερµοκρασίες αποθήκευσης: <38°C. 
 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Οριακές τιµές έκθεσης: 
Imidacloprid  ∆εν έχουν καθοριστεί 
 
Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης: 
Χρησιµοποιείτε το προϊόν σε χώρο µε επαρκή εξαερισµό. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 
απαιτηθεί µηχανικός εξαερισµός του χώρου εργασίας. 
Στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση παροχής καθαρού νερού για πλύσιµο σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια και το σώµα. 
 
Μέτρα ατοµικής προστασίας: 
Μετά το τέλος της εργασίας πλύνετε όλα τα ρούχα εργασίας ξεχωριστά ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Αν δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τα µέρη του εξοπλισµού που 
πλένονται, χρησιµοποιήστε απορρυπαντικό και ζεστό νερό. 
 
Αναπνευστική προστασία: 
Λόγω της µορφής το σκευάσµατος δεν απαιτείται 
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Προστασία χεριών: 
Γάντια ανθεκτικά σε χηµικά πχ. από νιτρίλιο ή βιτόν. Τα γάντια πρέπει να πλένονται εξωτερικά 
προτού αφαιρεθούν. 
 
Προστασία µατιών / προσώπου: 
Γυαλιά κατάλληλα για προστασία µατιών από χηµικά ή συσκευή προστασίας µατιών / 
προσώπου. 
 
Προστασία δέρµατος: 
Κατάλληλη αδιαπέραστη προστατευτική ενδυµασία ή µακρυµάνικη µπλούζα και µακρύ 
παντελόνι, παπούτσια, κάλτσες. 
 
 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Όψη:     Ζελέ λευκό ως µπέζ 
Οσµή:     Χαρακτηριστική ελαφρά οσµή 
pH:     Μη καθορισµένο 
Σηµείο ζέσεως / περιοχή ζέσεως: Μη εφαρµόσιµο (δ.ο.) 
Σηµείο τήξεως / περιοχή τήξεως: 136.4-143.8 ºC (δ.ο.) 
Αναφλεξιµότητα:   Μη εύφλεκτο 
Εκρηκτικές ιδιότητες:   Μη εκρηκτικό 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη διαβρωτικό 
Τάση ατµών:    1.5× 10-9 mmHg (20ºC) (δ.ο.) 
Ειδικό βάρος:    Μη καθορισµένο 
∆ιαλυτότητα:    Νερό:   0.51 g/lt (20°C) (δ.ο.) 

dichloromethane :  50-100 g/lt (20°C) (δ.ο.) 
toluene :   0.5-1 g/lt (20°C) (δ.ο.) 

Συντελεστής κατανοµής 
σε n-οκτανόλη / νερό:   Kow logP = 0.57 (20°C) (δ.ο.) 
 
 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
Συνθήκες προς αποφυγή: 
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. 
Αποφύγετε πηγές θερµότητας, φλόγας και ανάφλεξης. Αποφύγετε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 
των 38ºC. 
 
Υλικά προς αποφυγή: 
Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. 
 
Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: 
Κατά την θερµική αποικοδόµηση µπορεί να εκλυθούν οξείδια του άνθρακα, χλώριο, φθόριο, 
υδροχλώριο και υδροφθόριο. 
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οξεία τοξικότητα από στόµατος: 
LD50/επίµυες:  450 mg/kg (δ.ο) 
Οξεία τοξικότητα δέρµατος: 
LD50/κουνέλια:  >5000 mg/kg (δ.ο) 
Οξεία τοξικότητα αναπνοής: 
LC50/επίµυες:  >5.323mg/lt/4-hr (δ.ο) 
Ερεθιστικότητα δέρµατος: 
Μη ερεθιστικό. 
Ερεθιστικότητα οφθαλµού: 
Μη ερεθιστικό. 
Ευαισθητοποίηση: 
∆εν προκαλεί. 
 
Άλλα τοξικολογικά στοιχεία: 
Imidacloprid: 
Χρόνια τοξικότητα: ∆ιατροφική µελέτη 2 ετών σε επίµυες οδήγησε σε καθορισµό NOEL : 
100ppm 
Αναπαραγωγή: Σε αναπαραγωγική µελέτη τριών γενεών σε επίµυες στους οποίους χορηγήθηκαν 
µέσω τροφής έως 700ppm imidacloprid, προέκυψε τιµή NOEL ίση µε 100 ppm , µε βάση 
µειωµένο σωµατικό βάρος νεογνών σε επίπεδο δόσης 250 ppm. 
Τερατογένεση: Μελέτη αναπτυξιακής τοξικότητας σε επίµυες µε χορήγηση δόσεων έως 100 ppm 
µε σίτιση µέσω καθετήρα στοµάχου κατά τις ηµέρες 6 έως 16 της κυοφορίας είχε ως αποτέλεσµα 
καθορισµό τιµής NOEL στα 30 mg/kg/ηµέρα. 
Μεταλλαξιγένεση: Σε σειρά 23 εργαστηριακών δοκιµών, ήταν αρνητικό σε συµπτώµατα 
µεταλλαξιγένεσης σε όλες εκτός από δύο δοκιµές. Ήταν θετικό για πρόκληση αλλοιώσεων σε 
χρωµοσώµατα ανθρώπινων λεµφοκυττάρων και για γενοτοξικότητα σε κύτταρα ωοθηκών 
ινδικών χοιριδίων. 
Καρκινογένεση: Έχει καταχωρηθεί από την EPA στην Κατηγορία Ε. ∆εν υπήρξαν συµπτώµατα 
καρκινογένεσης σε µελέτη 2 ετών σε επίµυες στους οποίους χορηγήθηκαν µέχρι 1800 ppm 
imidacloprid. 
Τοξικότητα οργάνων: Σε βραχυπρόθεσµες διατροφικές µελέτες σε επίµυες , υπήρξαν αλλοιώσεις 
στο θυροειδή σχετιζόµενες µε πολύ υψηλές δόσεις imidacloprid. 
Συµπεριφορά στο σώµα: Απορροφάται ταχέως και σχεδόν εξ ολοκλήρου µέσω της 
γαστρεντερικής οδού και εξαλείφεται µέσω των ούρων και των περιττωµάτων . Η σηµαντικότερη 
µεταβολική οδός περιλαµβάνει την αποικοδόµηση προς 6-chloronicotinic acid , το οποίο δρα στο 
νευρικό σύστηµα και µπορεί να εξαλειφθεί µέσω δηµιουργίας συµπλόκου µε γλυσίνη ή να 
µειωθεί προς γουανιδίνη. 
ADI: 0,06 mg/kg bw/ηµέρα 
 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οικοτοξικότητα: 
Τοξικότητα σε ψάρια και υδρόβιους οργανισµούς: 
Rainbow trout    LC50 (96-hr) 211 mg/lt (δ.ο.) 
Carp     LC50 (96-hr) 280 mg/lt (δ.ο.) 
Golden orfe    LC50 (48-hr) 237 mg/lt (δ.ο.) 
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Τοξικότητα σε πουλιά: 
Japanese quail    LD50 (acute oral) 31 mg/kg (δ.ο.) 
Bobwhite quail    LD50 (acute oral) 152 mg/kg (δ.ο.) 
 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης / Κινητικότητα: 
Αποικοδόµηση σε έδαφος και σε εδαφικό νερό: To imidacloprid δεν διηθείται σε εδαφικό νερό. 
Η υδρόλυση είναι ταχύτερη από 30 ηµέρες σε pH και 25°C. Είναι σταθερό σε όξινο και ουδέτερο 
νερό, όµως υδρολύεται ταχέως σε αλκαλικό νερό. Η περίοδος ηµιζωής υδάτινης φωτόλυσης είναι 
µικρότερη από 3 ώρες. 
 
∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: 
∆εν αναµένεται συσσώρευση σε βιολογικούς ιστούς. 
BCF (εκτιµώµενο) = 0.61 (fish) (δ.ο.) 
 
 
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Η διάθεση τυχόν µη χρησιµοποιηµένης ποσότητας ή επιµολυσµένου υλικού να γίνεται σύµφωνα 
µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
 
Μη χρησιµοποιηµένο υλικό: 
Μην αδειάζετε το προϊόν σε υπονόµους και επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η διάθεση τυχόν µη 
χρησιµοποιηµένου υλικού µπορεί να γίνει µε αποτέφρωση σε αδειοδοτηµένες µονάδες διάθεσης 
αποβλήτων. 
 
Υλικά συσκευασίας: 
Μην ξαναχρησιµοποιείτε κενά υλικά συσκευασίας. Καταστρέψτε τα, αφού τα ξεπλύνετε υπό 
πίεση ή τρεις φορές µε νερό, µε τρύπηµα. Κατόπιν εναποθέστε τα σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το υγρό του ξεπλύµατος προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό ή 
θα πρέπει να συγκεντρωθεί για διάθεση σύµφωνα µε τις οδηγίες για µη χρησιµοποιηµένο υλικό. 
 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
∆εν υπόκειται σε κανονιστικές διατάξεις µεταφοράς (ADR, IMDG, RID, ICAO/IATA) 
 
UN αριθ.   -- 
Κλάση    -- 
Οµάδα συσκευασίας  -- 
Οικεία ονοµασία αποστολής -- 
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η ταξινόµηση πραγµατοποιήθηκε βάση της Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.02.2002) σε εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. 
 
Σύµβολα κινδύνου: 
-- 
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Φράσεις κινδύνων: 
-- 
 
Φράσεις ασφαλούς χρήσης: 
S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
S13  Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21  Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 
S23  Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. 
S24/25  Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και 

σαπούνι. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το 

δοχείο ή την ετικέτα. 
 
Ειδικές διατάξεις: 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης. 
 
∆εν υπάρχει διαθέσιµη αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες εντός του παρασκευάσµατος. 
 
 
16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Πλήρες κείµενο συµβόλων και φράσεων κινδύνου που αναφέρονται στις §2 & 3: 
 
Xn  Επιβλαβές. 
Xi  Ερεθιστικό. 
Ν  Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
R10  Εύφλεκτο 
R22  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R36  Ερεθίζει τα µάτια. 
R37  Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. 
R38  Ερεθίζει το δέρµα. 
R51  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 
R65 Επιβλαβές : Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση 

κατάποσης 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας 
και αναφέρονται στο συγκεκριµένο προϊόν και µόνο. ∆εν φέρουµε καµία ευθύνη για συνέπειες 
που µπορεί να προκύψουν εάν το προϊόν δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και για την 
χρήση που προορίζεται. Για αναλυτικές οδηγίες χρήσεως, συµβουλευθείτε την ετικέτα του 
προϊόντος. 
 
 

Τέλος του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 


