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ΤΜΗΜΑ 1  Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1.  Προσδιορισμός προϊόντος
Εμπορική επωνυμία : WASP LURE - Ελκυστικό σφηκών

Μορφή του προϊόντος : Υγρό.

1.2.  Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήση : Οικιακή.

1.3.  Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εισαγωγέας : ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

Αγ. Παύλου 39
121 32 Περιστέρι
Τηλ. 210 8542270
Φαξ. 210 854225
info@protecta-health.gr
www.protecta-health.gr

Παραγωγός : Belgagri SA
1, rue des Tuiliers
B-4480  ENGIS  BELGIUM
Tel. : +32 (0)85 519 519
Fax : +32 (0)85 519 510
belgagri@belgagri.com
www.belgagri.com

1.4.  Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης: 210 7793777 (Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων)

ΤΜΗΜΑ 2  Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1.  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον 67/548 ΕΚ ή 1999/45 ΕΚ.

Κλάση κινδύνου και κατηγορία

: ∆εν διέπεται.

2.2.  Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον 67/548 ΕΚ ή 1999/45 ΕΚ.

• Φράσεις S : S25 : Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Κανονισμός επισήμανσης ΕΚ 1272/2008 (CLP)

• ∆ηλώσεις προφύλαξης

     - Πρόληψη : P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

     - Ενέργεια : P305+P351+P315 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

2.3.  Άλλοι κίνδυνοι
Κανένας υπό κανονικές συνθήκες.
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ΤΜΗΜΑ 3  Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Ουσία / Σκεύασμα : Σκεύασμα.

Συστατικά : Αυτό το προϊόν δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

ΤΜΗΜΑ 4  Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1.  Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Μέτρα πρώτων βοηθειών

- Εισπνοή : ∆εν αναμένεται να απαιτηθούν μέτρα πρώτων βοηθειών.

- Επαφή με το δέρμα : Πλύνετε το δέρμα με απαλό σαπούνι και νερό.

- Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνατε αμέσως με πολύ νερό.

- Κατάποση : Αναζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Επείγουσα ιατρική περίθαλψη : ∆εν αναμένεται να απαιτηθούν μέτρα πρώτων βοηθειών.

ΤΜΗΜΑ 5  Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1.  Μέσα κατάσβεσης
Μέσα κατάσβεσης : Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα κατάσβεσης.

- Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.

5.2.  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Ειδικοί κίνδυνοι : Κανένας.

5.3.  Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προστασία κατά της πυρκαγιάς : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Ειδικές διαδικασίες : Παίρνετε προφυλάξεις κατά την καταπολέμηση οποιασδήποτε χημικής πυρκαγιάς.

Περιβάλλουσες πυρκαγιές : Χρησιμοποιήστε σπρέι νερού ή ομίχλη για να κρυώσετε τα εκτεθειμένα δοχεία.

ΤΜΗΜΑ 6  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικά προληπτικά μέτρα : Πρέπει να γίνεται χειρισμός της διαρροής από εκπαιδευμένο προσωπικό καθαρισμού με
σωστό εξοπλισμό με προστασία για την αναπνοή και τα μάτια.

Περιβαλλοντικά προληπτικά μέτρα : Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού.
Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο
δίκτυο νερού.

Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε αυτά που έχουν χυθεί και τοποθετήστε τα σε κατάλληλο δοχείο.

ΤΜΗΜΑ 7  Χειρισμός και αποθήκευση

7.1.  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Χειρισμός : Κρατήστε μακριά από τροφές, ποτά και είδη ζωοτροφών. Πλύνετε τα χέρια και τις άλλες

εκτεθειμένες περιοχές με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και όταν
φύγετε από την εργασία σας.

Ατομική προστασία : Εξασφαλίστε την άμεση απομάκρυνση από τα μάτια, το δέρμα και το ρουχισμό.

Τεχνικά μέτρα προστασίας : Γενικά απαιτούνται και σύστημα εξαερισμού και γενικός αερισμός δωματίων.

7.2.  Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Αποθήκευση : ∆ιατηρείστε μόνο στο γνήσιο δοχείο σε ένα δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. ∆ιατηρείστε το

δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.
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ΤΜΗΜΑ 8  Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1.  Παράμετροι ελέγχου
- Προστασία για την αναπνοή : ∆εν προτείνεται ειδικός αναπνευστικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης με

επαρκή εξαερισμό.

- Προστασία για το δέρμα : ∆εν προτείνονται ειδικός ρουχισμός / εξοπλισμός προστασίας του δέρματος υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης.

- Προστασία για τα μάτια : Παρότι δεν υπάρχει κανένα ειδικό δεδομένο ερεθισμού των ματιών, φοράτε προστατευτικά για
τα μάτια κατάλληλα για τις συνθήκες χρήσης κατά τη τον χειρισμό  αυτού του υλικού.

- Προστασία για τα χέρια : Γάντια.

- Κατάποση : Όταν χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

ΤΜΗΜΑ 9  Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1.  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Εμφάνιση : Υγρό.

Χρώμα : Κίτρινο - καφέ.

Οσμή : Φρουτώδης.

Θερμοκρασία βρασμού [°C] : > 100°C

Σημείο ανάφλεξης [°C] : > 61°C

Πυκνότητα  [kg/m3] : 1.172 kg/m3

∆ιαλυτότητα σε νερό : Πλήρης.

ΤΜΗΜΑ 10  Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1.  Αντιδραστικότητα
Σταθερότητα και αντίδραση : Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.2.  Σταθερότητα
Θερμική σταθερότητα : Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3.  Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Επικίνδυνες αντιδράσεις : Ουδεμία υπό κανονικές συνθήκες.

Επικίνδυνες ιδιότητες : Ουδεμία υπό κανονικές συνθήκες.

10.4.  Συνθήκες προς αποφυγή
Συνθήκες προς αποφυγή : Ψύξη.

Άμεσο ηλιακό φως.

10.5.  Ύλες προς αποφυγή
Ύλες προς αποφυγή : Άγνωστο.

10.6.  Προϊόντα επικίνδυνης διάσπασης
Προϊόντα επικίνδυνης διάσπασης : ∆ιοξείδιο του άνθρακα.

Μονοξείδιο του άνθρακα.
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ΤΜΗΜΑ 11  Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1.  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Πληροφορίες τοξικότητας : ∆εν υπάρχουν δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 12  Οικολογικές πληροφορίες

12.1.  Τοξικότητα
∆εν θεωρείται τοξικό.

12.2.  ∆ιατήρηση - αποικοδομησιμότητα
∆ιατήρηση - αποικοδομησιμότητα : ∆εν υπάρχουν δεδομένα.

12.3.  Πιθανότητα Βιοσυσσώρευσης
Πιθανότητα Βιοσυσσώρευσης : Ουδεμία υπό κανονικές συνθήκες.

Πληροφορίες οικολογικών συνεπειών : ∆εν υπάρχουν δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 13  Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1.  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Γενικά : Απομακρύνετε με έναν ασφαλή τρόπο σε συμφωνία με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 14  Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1.  Αρ. Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Γενικές πληροφορίες : ∆εν ταξινομείται.

14.2.  Κανονικό όνομα αποστολής

14.3.  Ταξινόμηση κινδύνου
ADR/RID : ∆εν ταξινομείται.

14.4.  Ομάδα συσκευασίας
∆εν ταξινομείται.

14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Σε περίπτωση διαφυγής και / ή : Καθαρίστε ακόμα και τις ελάχιστες διαφυγές ή  διαρροές, εάν είναι δυνατόν χωρίς  άσκοπο
διαρροής κίνδυνο.

14.6.  Ιδιαίτερες προφυλάξεις για το χρήστη
Προσωπικά προληπτικά μέτρα : Κανένας.

ΤΜΗΜΑ 15  Στοιχεία σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση

15.1.  Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κανονισμοί, εθνικοί/τοπικοί.
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ΤΜΗΜΑ 16  Άλλες πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες : Ουδεμία.

Τα περιεχόμενα και η μορφή αυτού του φύλλου δεδομένων ασφαλείας (SDS) συμμορφώνονται με την οδηγία της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 453/2010 EC.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας (SDS) ελήφθησαν από πηγές τις οποίες
θεωρούμε αξιόπιστες. Ωστόσο οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, αναφορικά με την ορθότητα
τους. Οι όροι ή οι μέθοδοι χειρισμού, αποθήκευσης, χρήσης ή διάθεσης του προϊόντος είναι πέραν του ελέγχου μας και ίσως πέραν
των γνώσεων μας. Για αυτόν και άλλους λόγους δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη και ρητά αποποιούμαστε της ευθύνης για απώλειες,
ζημιές ή έξοδα προκύπτοντα από ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδεόμενα με τον χειρισμό, αποθήκευση, χρήση ή διάθεση του
προϊόντος. Αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) προετοιμάστηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτό το
προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σαν συστατικό σε άλλο προϊόν, οι πληροφορίες αυτού του MSDS ίσως δεν είναι
εφαρμόσιμες.

Τέλος εγγράφου
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