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

 
Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση της Απόφασης 195/2002 (ΦΕΚ 907/Β/17.07.2002) σε εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2001/58/ΕΚ. 
 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Στοιχεία της ουσίας: 
Κοινή ονοµασία:  Permethrin 
Άλλη ονοµασία: α) (3-phenoxyphenyl) methyl (±)-cis,trans-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2- 

     dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS) 
β) 3-phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- 
     dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC) 

 
Εµπορική ονοµασία παρασκευάσµατος: 
STEEL 25 EC 
 
Χρήση του παρασκευάσµατος: 
Πυρεθροειδές βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας), υγρό 
γαλακτωµατοποιήσιµο σκεύασµα. 
 
Παρασκευαστής: 
FARMA-CHEM SA 
Τ.Θ. 26 – ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Τ.Κ. 570 22 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 
Τηλ.: +30 2310 569630 έως 33 
Fax: +30 2310 797047 
e-mail: farmchem@otenet.gr 
 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 
 
 
2. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Σύσταση: 
 
Ουσία EC/EINECS 

no. 
CAS no. Περιεκτικότητα 

(%) 
Σύµβολα 
κινδύνου 

Φράσεις 
κινδύνου 

Permethrin 258-067-9 52645-53-1 25% β/ο Xn 
-- 
N 

R20/22 
R43 
R50/53 

Solvent naphtha 
(petroleum), 
heavy arom. 

265-198-5 64742-94-5 65.9% Xn R65 
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Σύσταση (συνέχεια): 
 
Ουσία EC/EINECS 

no. 
CAS no. Περιεκτικότητα 

(%) 
Σύµβολα 
κινδύνου 

Φράσεις 
κινδύνου 

Calcium 
dodecylbenzene 
sulphonate 

247-557-8 26264-06-2 1.33% Xi R38-41 

Isobutanol 201-148-0 78-83-1 1.12% -- 
Xi 
-- 

R10 
R37/38-41 
67 

Neutralized 
ethoxylated 
alkylamine 

 66467-20-7 1.05% Xi 
N 

R36 
R51/53 

1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 <0.0007% F 
Carc. Cat. 3 
Xi 
-- 

R11-19 
R40 
R36/37 
R66 

 
Το πλήρες κείµενο των συµβόλων κινδύνου και των R-φράσεων αναγράφεται στην §16. 
 
 
3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. 
Ερεθίζει τα µάτια. 
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
 
4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικά: 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 
Συµπτώµατα έκθεσης: Παροδικός δερµατικός ερεθισµός (υποχωρεί µέσα σε 24 ώρες) µε 
µούδιασµα ή/και φαγούρα. 
Το προϊόν περιέχει αρωµατικό υδρογονάνθρακα ως διαλύτη. Σε περίπτωση κατάποσης 
υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης και πρόκλησης βλάβης στους πνεύµονες. 
 
Κατάποση: 
Μην προκαλείτε εµετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
Εισπνοή: 
Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε 
ιατρική συµβουλή. 
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα. Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε 
ιατρική συµβουλή. 
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Επαφή µε τα µάτια: 
Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. 
Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
 
 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ή οµίχλη νερού. 
 
Ειδικοί κίνδυνοι κατά την έκθεση: 
Κατά την καύση µπορεί να εκλυθούν τοξικοί ή/και ερεθιστικοί ατµοί. Μην αναπνέετε τους 
ατµούς. Κατά την κατάσβεση µην στέκεστε αντίθετα προς την φορά του ανέµου. 
Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόµησης περιλαµβάνουν οξείδια του άνθρακα, χλώριο και 
υδροχλώριο. 
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. 
 
Προστατευτικός εξοπλισµός: 
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, το δέρµα και τα ρούχα. Μην εισπνέετε αναθυµιάσεις. 
 
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
Αποφύγετε την µόλυνση του εδάφους καθώς και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 
Μέθοδοι καθαρισµού: 
Σταµατήστε και περιορίστε την διαρροή. Χρησιµοποιήστε χώµα, άµµο, πριονίδι ή άλλο 
προσροφητικό υλικό για την απορρόφηση της εκλυόµενης ποσότητας. Συγκεντρώστε το 
επιµολυσµένο υλικό και τοποθετήστε σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση (εξάλειψη) (αναφορά 
στην §13). 
Καθαρίστε την µολυσµένη περιοχή και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για τον 
καθαρισµό µε απορρυπαντικό και νερό. Συγκεντρώστε όλα τα διαλύµατα µε χρήση 
προσροφητικού υλικού προς διάθεση (εξάλειψη). 
Σε περίπτωση µόλυνσης του εδάφους, τα επιµολυσµένα στρώµατα εδάφους θα πρέπει να 
σκαφτούν και να τοποθετηθούν σε ειδικά βαρέλια προς διάθεση (εξάλειψη). 
 
 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Χειρισµός: 
Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Μην εισπνέετε ατµούς και αναθυµιάσεις. Η 
διαχείριση να γίνεται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα 
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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. 
Μην εφαρµόζετε σε επιφάνειες που προορίζονται για την συντήρηση, την προπαρασκευή και 
την κατανάλωση τροφίµων. Μην εφαρµόζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωµένες επιφάνειες 
θερµαντικών ή µαγειρικών συσκευών καθώς και σε καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
Αποθήκευση: 
Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό µέρος, 
µακριά από πηγές θερµότητας και άµεσο ηλιακό φως. 
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές, καλλυντικά και µακριά από παιδιά και 
οικιακά ζώα. 
 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Οριακές τιµές έκθεσης: 
Permethrin  ∆εν έχουν καθοριστεί 
Isobutanol  ACGIH TLV:   50 ppm (152 mg/m3) TWA 

OSHA PEL: 100 ppm (300 mg/m3) TWA 
NIOSH REL:   50 ppm (150 mg/m3) TWA 

1,4-dioxane  ACGIH TLV:   20 ppm TWA (δέρµα), Α3 
OSHA PEL: 100 ppm (360 mg/m3) (δέρµα) 
NIOSH REL:     1 ppm οροφής (30 λεπτά), πιθανό καρκινογόνο 

 
 
Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: 
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 νερό. 
Ρούχα και προστατευτικός εξοπλισµός που έχουν διαβραχεί ή σε µεγάλο βαθµό επιµολυνθεί 
µε το προϊόν θα πρέπει να καταστραφούν και να µην ξαναχρησιµοποιηθούν. 
Στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση παροχής καθαρού νερού για πλύσιµο σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ή το δέρµα. 
 
Αναπνευστική προστασία: 
Χρησιµοποιείτε το προϊόν σε χώρο µε επαρκή εξαερισµό. Πρέπει να προηγηθεί καλός 
εξαερισµός πριν την επανείσοδο στο χώρο εφαρµογής. 
Αναπνευστική συσκευή ή µάσκα µε φίλτρο κατάλληλο για οργανικούς ατµούς και 
σωµατίδια. 
 
Προστασία χεριών: 
Γάντια ανθεκτικά σε χηµικά, πχ. από PVC, νιτρίλιο ή νεοπρένιο. Τα γάντια πρέπει να 
πλένονται εξωτερικά προτού αφαιρεθούν. 
 
Προστασία µατιών / προσώπου: 
Γυαλιά κατάλληλα για προστασία µατιών από χηµικά ή συσκευή προστασίας µατιών / 
προσώπου. 
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Προστασία δέρµατος: 
Κατάλληλη αδιαπέραστη προστατευτική ενδυµασία ή µακρύ παντελόνι, µακρυµάνικη 
µπλούζα, παπούτσια και κάλτσες. 
 
 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Όψη:     Κίτρινο-καφέ υγρό 
Οσµή:     Ελαφριά χαρακτηριστική 
pH:     5.0-6.5 
Σηµείο τήξεως / περιοχή τήξεως: 34-39ºC (δ.ο.) 
Σηµείο ζέσεως / περιοχή ζέσεως: 200ºC (0.1 mmHg) (δ.ο.) 
Σηµείο ανάφλεξης:   >65ºC 
Αναφλεξιµότητα:   Μη εύφλεκτο 
Εκρηκτικές ιδιότητες:   Μη εκρηκτικό 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη διαβρωτικό 
Τάση ατµών:    4.53 x 10-2 mPa (20ºC) (δ.ο.) 
Ειδικό βάρος:    1.002 gr/ml (20ºC) 
∆ιαλυτότητα:    Νερό  0.006 mg/lt (20ºC, pH 7) (δ.ο.) 

Acetone 450 gr/kg (δ.ο.) 
Methanol 258 gr/kg (δ.ο.) 
Xylene  1000 gr/kg (δ.ο.) 
Hexane  >1000 gr/kg (δ.ο.) 

Συντελεστής κατανοµής 
σε n-οκτανόλη / νερό:   log Kow = 6.5 (δ.ο.) 
 
 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
Συνθήκες προς αποφυγή: 
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. 
Αποφύγετε πηγές θερµότητας και άµεσο ηλιακό φως. 
 
Υλικά προς αποφυγή: 
Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. 
 
Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: 
Κατά την θερµική αποικοδόµηση µπορεί να εκλυθούν οξείδια του άνθρακα, χλώριο και 
υδροχλώριο. 
 
 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οξεία τοξικότητα από στόµατος: 
LD50/επίµυες:  1720-16000 mg/kg 
Οξεία τοξικότητα δέρµατος: 
LD50/κουνέλια:  >8000 mg/kg 
Οξεία τοξικότητα αναπνοής: 
LC50/επίµυες:  >4.6 mg/lt/4-hr (δ.ο.) 
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Ερεθιστικότητα δέρµατος: 
Μη ερεθιστικό 
Ερεθιστικότητα οφθαλµού: 
Ερεθιστικό 
 
(Οι τιµές οξείας τοξικότητας σκευάσµατος προέκυψαν µε υπολογισµό) 
 
 
Άλλα τοξικολογικά στοιχεία: 
Permethrin: 
Χρόνια τοξικότητα: ∆εν παρατηρήθηκαν αρνητικά συµπτώµατα σε σκύλους οι οποίοι 
τράφηκαν µε permethrin σε δόσεις των 5 mg/kg/ηµέρα για 90 ηµέρες. Επίµυες οι οποίοι 
τράφηκαν µε 150 mg/kg/ηµέρα για 6 µήνες παρουσίασαν µικρή αύξηση στο βάρος του 
ήπατος. Πολύ µικρά επίπεδα permethrin στη δίαιτα κοτόπουλων (0.1 ppm για 3 µε 6 
εβδοµάδες µετά την εκκόλαψη) αναφέρθηκαν ότι καταστέλλουν την δραστηριότητα του 
ανοσοποιητικού συστήµατος. 
Αναπαραγωγή: Η γονιµότητα θηλυκών επίµυων επηρεάστηκε µε την πρόσληψη δόσεων από 
στόµατος 250 mg/kg/ηµέρα κατά τις ηµέρες 6 έως 15 της κυοφορίας. ∆εν είναι πιθανό να 
παρουσιαστούν αναπαραγωγικά συµπτώµατα στον άνθρωπο κάτω από κανονικές συνθήκες. 
Τερατογένεση: ∆εν παρουσιάζει δραστηριότητα τερατογένεσης. 
Μεταλλαξιγένεση: ∆εν παρουσιάζει δραστηριότητα µεταλλαξιγένεσης. 
Καρκινογένεση: ∆εν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα καρκινογένεσης σε δοκιµές χρόνιας 
τοξικότητας µε επίµυες, ποντίκια και σκύλους. 
Τοξικότητα οργάνων: Είναι ύποπτο για πρόκληση διόγκωσης του ήπατος και βλαβών στο 
νευρικό σύστηµα. Συµπτώµατα στο ανοσοποιητικό σύστηµα έχουν αναφερθεί σε µελέτες σε 
ζώα. 
Συµπεριφορά στο σώµα ανθρώπων και ζώων: Μεταβολίζεται αποτελεσµατικά από το ήπαρ 
θηλαστικών. Οι µεταβολίτες αποβάλλονται ταχέως και δεν παρουσιάζουν σηµαντική εµµονή 
στους σωµατικούς ιστούς. Όταν χορηγείται από το στόµα σε επίµυες, µεταβολίζεται ταχέως 
και εξαλείφεται σχεδόν εξολοκλήρου από το σώµα σε µερικές ηµέρες. Μόνο το 3 µε 6% της 
αρχικής δόσης εκκρίνεται αµετάβλητο στα περιττώµατα πειραµατόζωων. Ενδέχεται να 
παρουσιάσει εµµονή σε λιπώδεις ιστούς, µε περίοδο ηµιζωής 4 µε 5 ηµέρες στον εγκέφαλο 
και το σωµατικό λίπος. ∆εν παρεµποδίζει ή αναστέλλει ένζυµα χοληνεστεράσης. 
ADI: 0.05 mg/kg/ηµέρα 
 
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.: 
Προκαλεί ελαφρύ ερεθισµό στα µάτια χωρίς ωστόσο να προκαλεί βλάβη στους οφθαλµικούς 
ιστούς. Υψηλές συγκεντρώσεις ατµών/αερολυµάτων προκαλούν ερεθισµό στα µάτια και την 
αναπνευστική οδό και µπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, ζαλάδα, αναισθησία, υπνηλία, 
απώλεια αισθήσεων και άλλα συµπτώµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Συχνή ή 
παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό και δερµατίτιδα. 
Αναρρόφηση µικρών ποσοτήτων στο αναπνευστικό σύστηµα µετά από κατάποση ή εµετό 
ενδέχεται να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή πνευµονική βλάβη. 
 
 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οικοτοξικότητα: 
Τοξικότητα σε ψάρια και υδρόβιους οργανισµούς: 
Rainbow trout  LC50 (96-hr) 2.5 ug/l (δ.ο.) 
   LC50 (48-hr) 1.8 ug/l (δ.ο.) 
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Bluegill sunfish  LC50 (48-hr) 1.8 ug/l (δ.ο.) 
Common carp  LC50 (96-hr) 0.145 mg/l (δ.ο.) 
Daphnia magna  EC50 (48-hr) 0.6 ug/l (δ.ο.) 
Algae   IC50 (72-hr) 0.0125 mg/l (δ.ο.) 
Τοξικότητα σε πουλιά: 
Japanese quail  LD50 (oral) >13500 mg/kg (δ.ο.) 
Mallard   LD50 (oral) >9800 mg/kg (δ.ο.) 
 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης / Κινητικότητα: 
Αποικοδόµηση σε έδαφος και εδαφικό νερό: Το permethrin παρουσιάζει χαµηλή έως µέτρια 
εµµονή στο έδαφος, µε καταγεγραµµένη περίοδο ηµιζωής 30 έως 38 ηµέρες. Αποικοδοµείται 
ταχέως στα περισσότερα εδάφη, µε εξαίρεση οργανικούς τύπους εδαφών. Οι 
µικροοργανισµοί του εδάφους παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποικοδόµησή του στο έδαφος. 
Η προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος ενδέχεται να αυξήσει το ρυθµό 
αποικοδόµησης. Έχει παρατηρηθεί ότι η διαθεσιµότητα νατρίου και φωσφόρου µειώνεται 
όταν permethrin προστίθεται στο έδαφος. ∆εσµεύεται ισχυρά στο έδαφος, κυρίως από 
οργανική ύλη. Παρουσιάζει πολύ µικρή δυνατότητα διήθησης. ∆εν παρουσιάζει µεγάλη 
κινητικότητα σε µεγάλο εύρος τύπου εδαφών. Λόγω ισχυρής δέσµευσης σε εδαφικά 
σωµατίδια και καθώς είναι σχεδόν αδιάλυτο σε νερό, δεν αναµένεται να παρατηρηθεί 
διήθηση ή µόλυνση του εδαφικού νερού. 
Αποικοδόµηση σε νερό: Αποτελέσµατα µίας µελέτης κοντά σε εκβολές ποταµού έδειξαν ότι 
το permethrin έχει περίοδο ηµιζωής µικρότερη από 2.5 ηµέρες. Με έκθεση σε ηλιακό φως, η 
περίοδος ηµιζωής ήταν 4.6 ηµέρες. Αποικοδοµείται ταχέως στο νερό, ωστόσο µπορεί να 
παρουσιάσει εµµονή σε ιζήµατα. 
 
∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: 
Kow (πειραµατικό) = 3162000 (δ.ο.) 
BCF (πειραµατικό) = 300 (fish) (δ.ο.) 
BCF (εκτιµώµενο) = 66834 (fish) (δ.ο.) 
 
 
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 
 
Η διάθεση (εξάλειψη) τυχόν µη χρησιµοποιηµένης ποσότητας ή επιµολυσµένου υλικού να 
γίνεται σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Μην αδειάζετε το προϊόν σε υπονόµους και επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η διάθεση 
(εξάλειψη) τυχόν µη χρησιµοποιηµένου υλικού µπορεί να γίνει µε αποτέφρωση, πάντα σε 
συµφωνία µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 
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 (εξάλειψη) σύµφωνα µε τις οδηγίες για µη 
χρησιµοποιηµένο υλικό. 
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14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
Οδική µεταφορά (ADR): 
UN αριθ.  3082 
Κλάση   9 
Οµάδα συσκευασίας IIΙ 
Περιγραφή  ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. 

(PERMETHRIN 25%) 
 
Θαλάσσια µεταφορά (IMDG): 
UN αριθ.  3082 
Κλάση   9 
Οµάδα συσκευασίας III 
Θαλάσσιος ρυπαντής ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΑΝΤΗΣ 
Περιγραφή  ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. 

(PERMETHRIN 25%) 
 
Σιδηροδροµική µεταφορά (RID): 
UN αριθ.  3082 
Κλάση   9 
Οµάδα συσκευασίας IIΙ 
Περιγραφή  ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. 

(PERMETHRIN 25%) 
 
Εναέρια µεταφορά (ICAO/IATA): 
UN αριθ.  3082 
Κλάση   9 
Οµάδα συσκευασίας IIΙ 
Περιγραφή  ΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ, ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. 

(PERMETHRIN 25%) 
 
 
15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η σήµανση έγινε βάση της Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.02.2002) σε εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 1999/45/ΕΚ. 
 
Σύµβολα κινδύνου: 
Xn  Επιβλαβές. 
Ν  Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
 
R-φράσεις: 
R20/22  Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. 
R36  Ερεθίζει τα µάτια. 
R43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
S-φράσεις: 
S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
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S23  Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. 
S24/25  Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή 

προστασίας µατιών/προσώπου. 
S51  Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα. 
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 

οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
S63 Σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω εισπνοής: αποµακρύνετε το θύµα από το 

µολυσµένο χώρο και αφήστε το να ηρεµήσει. 
 
 
16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Πλήρες κείµενο συµβόλων κινδύνου και R-φράσεων που αναφέρονται στις §2 & 3: 
 
F  Πολύ εύφλεκτο. 
Carc. Cat. 3 Καρκινογόνο κατηγορίας 3. 
Xn  Επιβλαβές. 
Xi  Ερεθιστικό. 
Ν  Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
R10  Εύφλεκτο. 
R11  Πολύ εύφλεκτο. 
R19  Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια. 
R20  Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 
R22  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R36  Ερεθίζει τα µάτια. 
R37  Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. 
R38  Ερεθίζει το δέρµα. 
R40  Ύποπτο καρκινογένεσης. 
R41  Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
R43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
R50  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
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. 
R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή 

σκάσιµο. 
R67  Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
 
 
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 


