
 
Χημική & Γεωργική Βιομηχανία Επιστημονική Έρευνα 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

EXBER 5VM 
 

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

1.1     Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
Στοιχεία του παρασκευάσματος  

 

Προσδιορισμός -περιγραφή Απωθητικό πτηνών.  Πλαστική συσκευή με αρωματική 
ουσία προσηλωμένη σε αδρανές υλικό για σταδιακή 
απελευθέρωση σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους με 
σκοπό την απώθηση των πτηνών.  

Εμπορικό όνομα  ΕΧΒΕR VM 

 

1.2      Χρήση του παρασκευάσματος 
 

Χρήση προϊόντος  Η πλαστική συσκευή αναρτάται σε φράχτες, στην 
υποστύλωση των δένδρων ή από τους κλάδους 

  

1.3     Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Tηλέφωνο            22950-45100  

28ο χλμ. Εθνικής Οδού, Αθηνών 
Λαμίας 

Fax :                    22950 45250 

19014  Αφίδναι   Email             agrochemical@vioryl.gr                      

 
1.4     Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 22950 45100 
                                         τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 

  
2.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1    Ταξινόμηση του μείγματος 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα  με τις Οδηγίες 67/548EΚ και 1999/45EΚ και τον 
Κανονισμό 1272/2008ΕΚ. 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης  
Σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548 EΚ και 1999/45/EΚ: 
Φράσεις S: 
S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα.  
S24/25: Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια 
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα επί 15΄με άφθονο νερό.  
S28: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό. 
S51: Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008EK: 
Φράσεις P:  
P102: Μακριά από παιδιά 
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 
P305 + P351 + P338:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε.  
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P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.    
ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

2.3    Άλλοι κίνδυνοι  

ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΚΡΗΞΙΜΟΤΗΤΑ:  Το προϊόν δεν είναι από μόνο του εύφλεκτο. Μπορεί να 
καεί, αλλά και όταν θερμαίνεται έντονα λειώνει και διευκολύνει την εκπομπή της αμμωνίας και 
οξειδίων άνθρακα. 

2.4   Περιβάλλον 

Ρύπανση του περιβάλλοντος δεν υφίσταται αν το προϊόν επιμελώς συλλεχθεί μετά την διάρκεια 
χρήσης του και απορριφθεί σε κάδους απορριμμάτων.  

 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

3.1 Σύνθεση των συστατικών   
Τα συστατικά του προϊόντος δεν χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. 

 
Συστατικό/ουσία Αριθμός Cas/ Einescs no %κατά 

βάρος 
Κατάταξη 
Ε.Κ. 

Δραστικό  
Lavandin oil  
 

            91722-69-9                              5% - 

Βοηθητικές ουσίες                                                                     95% 
Εκχύλισμα φύλλων 
μανταρινιάς                      

      παρασκεύασμα 15% - 

- Αδρανές υλικό: πλαστικό 
σε κόκκους (granular low 
density polyethylene)  
- Πλαστική θήκη                                                                             

-   

 
4.    ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Επαφή με το δέρμα: Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει κάποια ενόχληση. Πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Επαφή με τα μάτια:  Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει κάποια ενόχληση. Πλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, 
ζητείστε ιατρική συμβουλή.  Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν η ενόχληση στα μάτια εμμένει. 
Κατάποση:   Σε περίπτωση που η συσκευή ανοιχθεί και καταποθούν οι πλαστικοί κόκκοι  μπορεί να 
προκαλέσει ναυτία και εμετό. Πλύνετε το στόμα καλά. Δώστε νερό στον πάσχοντα Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή εάν μικρή ποσότητα καταπoθεί.   
Εισπνοή: Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ενόχληση και βήχα. Ο πάσχων να 
μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.  

     Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: κανένα δυσμενές αποτέλεσμα δεν είναι έχει αναφερθεί. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.   
 

5.          ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ   
 

5.1 Εάν το προϊόν δεν περιλαμβάνεται άμεσα στην πυρκαγιά 
Χρησιμοποιήστε τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα για να περιορίσετε την πυρκαγιά            

5.2 Εάν το προϊόν είναι εκτεθειμένο σε πυρκαγιά 

Αποτρέψτε οποιαδήποτε μόλυνση του προϊόντος από καύσιμα υλικά. Όταν είναι εκτεθειμένο σε 
πυρκαγιά ή σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, τα συστατικά αυτού του προϊόντος μπορεί να 
παράγουν ατμούς και τοξικά αέρια (π.χ. αμμωνία, μονοξείδιο του άνθρακα). Μέτρα κατάσβεσης 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρός και ξηρές ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε νερό σε απ’ ευθείας επαφή. 

 



6.         ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ           
            

-Οποιαδήποτε έκχυση του προϊόντος πρέπει να καθαριστεί αμέσως, να σκουπιστεί και να 
τοποθετηθεί σε ένα καθαρό κιβώτιο για την ασφαλή διάθεση.  
-Ανάλογα με το βαθμό και τη φύση της μόλυνσης, απαλλαγείτε από το προϊόν καταστρέφοντάς το 
σε ειδικά μέρη.  

 
7.          ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Χειρισμός 

-Αποφύγετε την άσκοπη εισπνοή του προϊόντος.   
-Μην κάνετε πρόσμιξη του προϊόντος με άλλα ασυμβίβαστα υλικά. 
- Αποφύγετε την περιττή έκθεση του προϊόντος στην ατμόσφαιρα.  
- Φορέστε γάντια κατά το χειρισμό του προϊόντος. 

7.2 Αποθήκευση 

-Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας ή πυρκαγιάς.  
-Κρατήστε το μακριά από καύσιμες ύλες.  
-Στο χώρο αποθήκευσης, εξασφαλίστε ότι το προϊόν δεν είναι κοντά σε σανό, άχυρο, σιτάρι, 
πετρέλαια, κ.λ.π.   
-Διατηρείτε το χώρο αποθήκευσης καθαρό.  
-Το κτήριο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προϊόντος πρέπει να είναι ξηρό και καλά 
αερισμένο. 
-Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
8.        ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ            

8.1   Όρια επαγγελματικής έκθεσης   

Δεν αναφέρονται    

8.2 Πρόληψη   

Αποφύγετε την άσκοπη εισπνοή και παρέχετε τον απαιτούμενο εξαερισμό όπου είναι απαραίτητο. 
Φορέστε κατάλληλα γάντια κατά τη χειρισμό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Μετά από την χρήση του προϊόντος, πλύνετε τα χέρια σας. 

 
9.          ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Εμφάνιση:  Πλαστική συσκευή με λευκούς κόκκους στους οποίους 
υπάρχει προσηλωμένη αρωματική ουσία 

Οσμή:  Χαρακτηριστική οσμή ξινού (εσπεριδοειδούς)- λεβάντας 

Σημείο ανάφλεξης:   - 

Εκρηκτικές ιδιότητες  Μη εκρηκτικό σύμφωνα με τη δοκιμή της Ε.Κ. A14 
(67/548/EΚ). 

Οξειδωτικές ιδιότητες  Μη ταξινομημένο ως οξειδωτικό υλικό σύμφωνα με την οδηγία 
88/379/EΚ. 

Διαλυτότητα στο νερό   Αδιάλυτο στο νερό  
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

10.1     Σταθερότητα  
Το προϊόν είναι χημικά σταθερό υπό τους κανονικούς όρους αποθήκευσης και ορθού χειρισμού.  

10.2     Ειδικές προφυλάξεις                                                                                        

-Μη θερμαίνετε πάνω από τους 80°C   
-Μη κάνετε προσμίξεις με ασυμβίβαστα υλικά   
-Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση του προϊόντος στην ατμόσφαιρα.  
-Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.  
-Αποφύγετε εργασίες όπως η συγκόλληση χωρίς πρώτα να έχετε αφαιρέσει λεπτομερώς όλο το   
προϊόν από τις εγκαταστάσεις.  



 
10.3      Αντιδράσεις/ προϊόντα αποσύνθεσης 
Όταν θερμαίνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, λειώνει και απελευθερώνει τοξικούς ατμούς 
αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα. 

 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 

11.1     Γενικά  
Η πυκνή αδιάλυτη αρωματική ουσία lavandin oil έχει τιμή τοξικότητας από στόματος αρουραίου   
LD50 > 5000 mg/kg και από δέρματος κουνελιού LD50 > 5000mg/kg 

11.2     Στοιχεία τοξικότητας   

Δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες.  
 
12.        ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1     Κινητικότητα  

Δεν υφίσταται θέμα μόλυνσης του εδάφους επειδή η ουσία είναι πτητική και δεν έρχεται σε επαφή 
με το έδαφος.  

12.2      Παραμονή / Διάσπαση 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την παραμονή της αρωματικής ουσίας στο έδαφος και τα ύδατα. 
Αποφύγετε την απόρριψη του προϊόντος στο έδαφος, σε αρδευτικούς ή αποστραγγιστικούς 
αγωγούς και σε υδατικούς ταμιευτήρες.   
 
12.3     Βιοσυσσώρευση  
Το προϊόν δεν παρουσιάζει  φαινόμενα βιοσυσσώρευσης.  
 
12.4     Οικοτοξικότητα  
Το προϊόν έχει συγκεκριμένη χρήση και αποβάλλεται μετά το τέλος της εφαρμογής του στα κοινά 
απορρίμματα. Μόνο η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων σε μια περιοχή μπορεί ουσιαστικά να έχει 
επιπτώσεις στην οικολογική αλυσίδα.  

13.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ          

13.1     Γενικά   

Απαλλαγείτε από το προϊόν αν χρειαστεί αποβολή του, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή σε 
ειδικά επεξεργασίας λυμάτων.  

 

14.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

14.1     UN κατάταξη 

Μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τους διεθνής κώδικες μεταφοράς, π.χ. RID (rail), 
ADR (road) and IMDG (sea).   

 
15.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

15.1    Οδηγίες  E.Κ  

Ταξινόμηση σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548EΚ και 1999/45EΚ και τον Κανονισμό 1272/2008ΕΚ. 
 

16.        ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το προϊόν EXBER VM δίνονται με ακρίβεια 
και είναι βασισμένες στην καλή γνώση του προϊόντος. Καμία νομική ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση 
για τις συνέπειες της κακής χρήσης του προϊόντος. 
 

Ημερομηνία έκδοσης/ τελευταίας ανανέωσης:  3/6/14 
 
 

 
 
 



 


