
 

Codacide 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 10.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 19.2.20 

για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 1: Ταςηοποίηζη ηηρ οςζίαρ/ηος μείγμαηορ και ηηρ εηαιπείαρ/επισείπηζηρ 

1.1 Αναγνωπιζηικό πποϊόνηορ Ολνκαζία πξντόληνο: CODACIDE 

Κσδηθόο πξντόληνο: MC001 

1.2 Χπήζη ηηρ οςζίαρ/ 

μείγμαηορ 

Δληζρπηηθό 

1.3 Ταςηοποίηζη Δηαιπείαρ 
/ επισείπηζηρ Microcide Ltd 

Shepherds Grove 
Stanton 
Bury St Edmunds 
Suffolk 
IP31 2AR 
Τει. +44(0)1359 251 077 
Φαμ. +44 (0) 1359 251 545 

1.4 Τηλέθωνο έκηακηηρ ανάγκηρ Κέντρο Δηλητηριάσεων αριθμός έκτακτης ανάγκης 

(0030) 210 7793777. 

ΤΜΗΜΑ 2: Πποζδιοπιζμόρ επικινδςνόηηηαρ 

2.1 Ταξινόμηζη ηηρ οςζίαρ ή ηος μείγμαηορ 

Με επηθίλδπλεο νπζίεο ή κείγκαηα ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 
Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΔΟΚ. 
Όιεο νη νπζίεο εμαηξνύληαη από ην REACH. Γελ είλαη επηθίλδπλν πξντόλ ζύκθσλα κε ην Παγθόζκην Δλαξκνληζκέλν 
Σύζηεκα (GHS). 

2.2 Σηοισεία εηικέηαρ 

Τν πξντόλ δελ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί  ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ή αληίζηνηρεο 
εζληθέο λνκνζεζίεο. 

2.3 Άλλοι κίνδςνοι 

Καλέλαο 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 9.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 26.11.19 

για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεζη/πληποθοπίερ για ηα ζςζηαηικά 

3.1 Μείγμαηα 
Έιαην αγξηνθξάκβεο 95% θαη Πνιπαηζνμπιησκέλνο Δζηέξαο 
Γαιαθησκαηνπνηεηήο 5%. 

Πεξηέρεη: Κακία νπζία πνπ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο σο 
επηθίλδπλε ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ (DSD 67/548/ΔΚ ή CLP 
1272/2008 ΔΚ). 
Όιεο νη νπζίεο εμαηξνύληαη από ην REACH. Γελ είλαη επηθίλδπλν πξντόλ 
ζύκθσλα κε ην Παγθόζκην Δλαξκνληζκέλν Σύζηεκα (GHS). 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέηπα ππώηων βοηθειών 

4.1 Πεπιγπαθή ηων μέηπων ππώηων βοηθειών 

Δπαθή κε ην δέξκα: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Πιύλεηε ην κάηη κε ηξερνύκελν λεξό γηα 15 ιεπηά 
Καηάπνζε: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό 

Δηζπλνή: Σπκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξό 

4.2 Τα πιο ζημανηικά ζςμπηώμαηα και επιδπάζειρ, ηόζο οξείερ όζο και καθςζηεπημένερ 

Δπαθή κε ην δέξκα: Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ζπκπηώκαηα 

Δπαθή κε ηα κάηηα: Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ζπκπηώκαηα 

Καηάπνζε: Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ζπκπηώκαηα 

Δηζπλνή: Γελ ππάξρνπλ γλσζηά ζπκπηώκαηα 

Καζπζηεξεκέλα / άκεζα απνηειέζκαηα: Γ/Υ 

4.3 Ένδειξη οιαζδήποηε άμεζηρ ιαηπικήρ 
θπονηίδαρ και ειδικήρ θεπαπείαρ πος 
απαιηείηαι 

Γείμηε απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. Ο 
εμνπιηζκόο πιπζίκαηνο νθζαικώλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέηπα πςπόζβεζηρ 

5.1 Μέζα πςπόζβεζηρ Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο γηα ηε γύξσ θσηηά. 
Φξεζηκνπνηήζηε ςεθαζκό λεξνύ γηα λα ςύμεηε ηα δνρεία. Γηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξό 

5.2 Διδικοί κίνδςνοι πος πποκύπηοςν 
από ηην οςζία ή ηο μείγμα 

Καλέλαο γλσζηόο 

5.3 Σςμβοςλέρ για πςποζβέζηερ Φνξάηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθό 
ξνπρηζκό. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 9.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 26.11.19 

για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη ηςσαίαρ έκλςζηρ 

6.1 Πποζωπικέρ πποθςλάξειρ, 
πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ και 
διαδικαζίερ έκηακηηρ ανάγκηρ 

Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 8 ηνπ ΓΓΑ γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζσπηθή πξνζηαζία. Γπξίζηε ηα δηαξξένληα δνρεία κε ηελ πιεπξά 
δηαξξνήο πξνο ηα πάλσ γηα λα απνθύγεηε ηε δηαξξνή πγξνύ. 

6.2 Πεπιβαλλονηικέρ πποθςλάξειρ 
Μελ απνξξίςεηε ζε απνρεηεύζεηο ή πνηάκηα. Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή 
ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία πεξηνξηζκνύ. 

6.3 Μέθοδοι και ςλικά για πεπιοπιζμό και 
καθαπιζμό 

Απνξξνθήζηε ζε ζηεγλό ρώκα ή άκκν. Μεηαθέξεηε ζε δνρείν πνπ κπνξείηε 
λα θιείζεηε θαη λα επηζεκάλεηε κε εηηθέηα γηα απόξξηςε κε θαηάιιειε 
κέζνδν. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειπιζμόρ και αποθήκεςζη 

7.1 Χειπιζμόρ Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηεο πεξηνρήο. Τν θάπληζκα 
απαγνξεύεηαη. 

 Αποθήκεςζη Απνζεθεύζηε ζε δξνζεξό, θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Κξαηήζηε ην δνρείν εξκεηηθά                             
θιεηζηό. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη κόλν ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγσορ ηηρ έκθεζηρ/αηομική πποζηαζία 

8.1 Έλεγσοι έκθεζηρ 

8.1α) Μέηπα ελέγσος Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηεο πεξηνρήο. Βεβαησζείηε όηη 
έρνπλ ιεθζεί όια ηα ηερληθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 7 ηνπ ΓΓΑ. 

8.1β) Δξοπλιζμόρ αηομικήρ πποζηαζίαρ 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία 
Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ 
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ 
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

Γελ απαηηείηαη αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία 
Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 
Γπαιηά αζθαιείαο. Βεβαησζείηε όηη εμνπιηζκόο γηα πιύζηκν ησλ καηηώλ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκνο. 
Πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο 

8.1γ) Έλεγσοι πεπιβαλλονηικήρ έκθεζηρ 
Αλαηξέμηε ζηελ εηδηθή λνκνζεζία ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 9.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 26.11.19 

για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 9: Φςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ 

9.1 Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηιρ 
βαζικέρ θςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ 

Κατάςταςθ: 
Χρώμα: 
Οςμι: 
Ρυκμόσ εξάτμιςθσ: 
Οξειδωτικό: 
Διαλυτότθτα ςτο νερό: 
Επίςθσ διαλυτό ςε: 
Ιξώδεσ: 
θμείο βραςμοφ/περιοχι °C: 
Όρια ευφλεκτότθτασ %: 
χαμθλότερθ: θμείο 
ανάφλεξθσ °C: Αυτανάφλεξθ 
°C: χετικι πυκνότθτα(20 °C 
g/cm

3
 : ΠΟΕ g/l: 

θμείο τιξθσ/περιοχι 
°C:επάνω: 
υντελ. Μερικ. υςχ. n-
οκτανόλθ/νερό: Ατμόσ πίεςθ: 
pΗ: 

Τγρό 
Κίτρινο-χρυςό ανοιχτόχρωμο 
Χαρακτθριςτικι οςμι 
Αργι 
Μθ-οξειδωτικό  (βάςει 
κριτθρίων ΕΚ) Αναμείξιμο ςε 
όλεσ τισ αναλογίεσ Οργανικοί 
μθ πολικοί διαλφτεσ Λιπαρό 

> 240  
Χωρίσ δεδομζνα 
> 193 
> 246 
0,90-0,93  
Χωρίσ δεδομζνα 
- 15  
Χωρίσ δεδομζνα 

Χωρίσ δεδομζνα 

7,2 

9.2 Άλλερ πληποθοπίερ Γελ εθαξκόδεηαη 

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαθεπόηηηα και 
δπαζηικόηηηα 

10.1 Γπαζηικόηηηα 

10.2 Χημική ζηαθεπόηηηα 

10.3 Γςναηόηηηα επικίνδςνων ανηιδπάζεων 

10.4 Σςνθήκερ ππορ αποθςγή 

10.5 Αζύμβαηα ςλικά 

10.6 Δπικίνδςνα πποϊόνηα αποζύνθεζηρ 

Σηαζεξό ππό ηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ή 
απνζήθεπζεο 

Σηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

Οη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο δελ ζα πξνθύςνπλ ππό θαλνληθέο 
ζπλζήθεο κεηαθνξάο ή απνζήθεπζεο. 

Θεξκόηεηα. Φιόγεο 

Ιζρπξνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο. Ιζρπξά νμέα. 

Γελ πθίζηαηαη ζεξκηθή απνζύλζεζε εάλ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 
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για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 9.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 26.11.19 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικέρ πληποθοπίερ 

11.1 Πληποθοπίερ για ηιρ ηοξικολογικέρ επιπηώζειρ 

Τηκέο ηνμηθόηεηαο: 

Οδόσ Είδοσ Δοκιμι Σιμι Μονάδεσ 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΜΑ ΑΡΟΤΡΑΙΟ LD50 > 5000 mg/kg 

ΔΕΡΜΑΣΙΚΗ ΑΡΟΤΡΑΙΟ LD50 > 5000 mg/kg 

Δμαηξνύκελα απνηειέζκαηα γηα ην κείγκα: 

Αποτζλεςμα Οδόσ Βάςθ 

Οξεία τοξικότθτα (επιβλαβισ)  Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα δεν 
πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ 

Ερεκιςμόσ 
 Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα δεν 

πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ 

Σςμπηώμαηα/οδοί έκθεζηρ: 

Επαφι με το δζρμα: Δεν υπάρχουν γνωςτά 
ςυμπτώματα 

Επαφι με τα μάτια: 
Δεν υπάρχουν γνωςτά 

ςυμπτώματα 

Κατάποςθ 
Δεν υπάρχουν γνωςτά 

ςυμπτώματα 

Ειςπνοι: 
Δεν υπάρχουν γνωςτά 

ςυμπτώματα 

Κακυςτερθμζνα/άμεςα 
αποτελζςματα: 

Δεν εφαρμόηεται. 

Άλλεσ πλθροφορίεσ Δεν εφαρμόηεται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 

Ανακεώρθςθ: 9.00 EU (EL) Ημερομθνία ζκδοςθσ: 26.11.19 

για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικέρ πληποθοπίερ 

12.1 Οικοηοξικόηηηα 

Τηκέο νηθνηνμηθόηεηαο: 

Είδοσ Δοκιμι Σιμι Μονάδεσ 

Πζςτροφα 96H LC50 > 100 mg/l 

Daphnia magna 48H EC50 354 mg/l 

Γεωςκώλθκασ 96H LC50 > 8000 mg/kg 

Μζλιςςα LD50 > 100 Rg/kg 

12.2 Κινηηικόηηηα ζηο έδαθορ 

12.3 Ανθεκηικόηηηα και ικανόηηηα 
αποικοδόμηζηρ 

12.4 Γςναμικό βιοζςζζώπεςζηρ 

12.5 Αποηελέζμαηα ηων ΑΒΤ και 
αΑαΒ εκηίμηζη 

12.6 Άλλερ δςζμενείρ επιπηώζειρ 

Απνξξνθάηαη εύθνια ζην έδαθνο 

Ταρέσο βηναπνηθνδνκήζηκν 

Γελ πθίζηαηαη δπλακηθό βηνζπζζώξεπζεο 

Η νπζία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη σο νπζία ΑΒΤ 

Ακειεηέα νηθνηνμηθόηεηα 

ΤΜΗΜΑ 13: Σηοισεία ζσεηικά με ηη διάθεζη 

13.1 Μέθοδοι επεξεπγαζίαρ αποβλήηων Μεηαθέξεηε ζε θαηάιιειν δνρείν θαη θξνληίζηε γηα ηε ζπιινγή από κηα 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία δηάζεζεο. 

13.2 Σςμβοςλέρ για ηον καθαπιζμό και ηη 
διάθεζη ηων ζςζκεςαζιών 

Απνξξίςηε ηα σο θαλνληθά βηνκεραληθά απόβιεηα. ΣΗΜΔΙΩΣΗ Μπνξεί λα 
ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

Λεηηνπξγίεο αλάθηεζεο - Φξήζε θπξίσο σο θαύζηκν ή άιιν κέζν 
παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληποθοπίερ μεηαθοπάρ 

Απηό ην πξντόλ δελ ηαμηλνκείηαη γηα κεηαθνξά 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CODACIDE 
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          για να μεηπάει η κάθε ζηαγόνα 

ΤΜΗΜΑ 15: Κανονιζηικέρ πληποθοπίερ 

15.1 Κανονιζμοί/νομοθεζία για ηην 
αζθάλεια, ηην ςγεία και ηο 
πεπιβάλλον ειδικά για ηην οςζία ή ηο 
μείγμα 

15.2 Αξιολόγηζη σημικήρ αζθάλειαρ 

Απηό ην πξντόλ είλαη θαηαρσξεκέλν εληζρπηηθό θαη σο εθ ηνύηνπ 
ππόθεηηαη ζε ξπζκηζηηθνύο 
ειέγρνπο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζηηο εηηθέηεο. 

Γελ έρεη δηεμαρζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ νπζία 
ή ην κείγκα από ηνλ πξνκεζεπηή. 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλερ πληποθοπίερ 

16.1 Αποποίηζη εςθύνηρ Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πηζηεύεηαη όηη είλαη ζσζηέο, αιιά δελ 
ηζρπξηδόκαζηε όηη πεξηέρνπλ ηα πάληα θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
κόλν σο νδεγόο. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην έγγξαθν βαζίδνληαη ζηηο 
ζεκεξηλέο καο γλώζεηο θαη ηζρύνπλ γηα ην πξντόλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηάιιειεο 
πξνθπιάμεηο αζθαιείαο. Γελ απνηειεί εγγύεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 
πξντόληνο. Η Microcide Ltd θαη νη Σπλδεδεκέλεο Δηαηξείεο δελ θέξνπλ 
επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ρεηξηζκό ή από επαθή κε ην 
παξαπάλσ πξντόλ. 
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