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ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια και το νευρικό σύστηµα, ύστερα από παρατεταµένη ή 
επανειληµµένη έκθεση. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις  
Προφύλαξης

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 
P201 Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ σταγονίδια/ ατµούς/ εκνεφώµατα. 
P264 Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / 
πρόσωπο. 
Κατά την ανάµιξη /φόρτωση /εφαρµογή και καθαρισµό του ψεκαστικού µέσου οι εργαζόµενοι να φορούν 
ολόσωµη φόρµα εργασίας µε αδιάβροχη επεξεργασία ,προστατευτικά γυαλιά και γάντια νιτριλίου µίας χρήσης. 
P501 Διάθεση περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής 
κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.) 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε µία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 
µέτρων µε φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα. 
SPe3 Για να προστατεύσετε µη στοχευόµενα φυτά, να αφήσετε µία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από 
τη µη γεωργική γη.

Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο P308 + P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε το 
δοχείο ή την ετικέτα). Να µην προκληθεί εµετός. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα 
οποία έπεσε σκεύασµα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι.  

P305 + P351 + P338 + P337 + P313 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε 
νερό για αρκετά λεπτά.  Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο µε καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε 
ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. 
Ζητείστε ιατρική συµβουλή.  
P314 Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777
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