
 
 
 

 

Χημική & Γεωργική Βιομηχανία Επιστημονική 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Palm-o-Trap ®  

 
1.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

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

 

Προσδιορισμός Παγίδα εγκλωβισμού εντόμων 
Εμπορικό όνομα Palm-o-Trap 

 
1.2    Χρήση του παρασκευάσματος 
 

Χρήση προϊόντος  Παγίδα με φερομόνη και τροφικά εκλυστικά για το σκαθάρι 
του φοίνικα Rhynchoforus ferrugineus. 

  
1.3     Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

 

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Tηλέφωνο            +30 22950 45100 
28ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών 
– Λαμίας  

 Fax                      +30 22950 45250 

19014 Αφίδνες      Email           agrochemical@vioryl.gr                      
  
 
1.4     Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:  
                              τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 
2.       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1    Ταξινόμηση του μείγματος 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548 και 1999/45 EΚ και τον 
κανονισμό 1272/2008ΕΚ. 
 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548 EΚ και 1999/45/EΚ: 
 

Φράσεις (S):  
S2: Κρατήστε το μακριά από παιδιά  
S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
S24/25: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008ΕΚ: 
 
Φράσεις (Ρ): 
 
Ρ102: Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.   
 
 
 
 
 

mailto:agrochemical@vioryl.gr


3.    ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 

3.1      Σύνθεση των συστατικών   
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

CAS no Κατάταξη ΕΚ 

Οδηγίες 
67/548EΚ 

1999/45EΚ 

Κανονισμός 
1272/2008EK 

4-methyl-5-nonanol C10H22O 
 

4-methyl-5-nonanone  C10H20O 
 
       Isoamyl-alcohol natural 
 

Αδρανές υλικό: πλαστικό σε 
κόκκους (granular low density 

polyethylene) 
 

Μελάσα 
 

154170-44-2 
 

35900-26-6 
 

123-51-3 
 
 
 
 
 
- 

-- -- 
 

 
4.          ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό. 
Πλύνετε καλά με σαπούνι την παθούσα περιοχή. Το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν αναμένεται να 
προκαλέσει δερματική αλλεργία.  . Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 
λεπτά της ώρας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν η ενόχληση εμμένει.  Η παρατεταμένη επαφή μπορεί 
να προκαλέσει ερυθρότητα. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 
μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, και αίσθημα 
ταλαιπωρίας. Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, οίδημα και προσωρινό 
θάμπωμα στην όραση. Πλύνετε σχολαστικά την παθούσα περιοχή, σε περίπτωση που η ενόχληση 
εμμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή 
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης δημιουργεί ερεθισμό του πεπτικού συστήματος. Συμπτώματα 
που μπορεί να προκληθούν  μετά την κατάποση είναι ερεθισμό της στοματικής κοιλότητας, ναυτία, 
τάση για εμετό και διάρροια. Χορηγείστε νερό ή γάλα. Μην προκαλέσετε εμετό. Αν μεγάλη ποσότητα 
ληφθεί από το στόμα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Εισπνοή: Η παρατεταμένη έκθεση στους ατμούς μπορεί να προκαλέσει  μικρό ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού. Μεταφέρετε τον πάσχοντα από τον χώρο της έκθεσης σε αεριζόμενο χώρο. 
Διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν αναπνευστικά προβλήματα 
εμφανιστούν. 
Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: Δεν έχουν αναφερθεί.  

 
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 

Κατά την διάρκεια πυρκαγιάς τοξικά αέρια μπορεί να παραχθούν.  
 

6.       ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ   
    Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς  
 
7.       ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

7.1 Χειρισμός  

    Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την χρήση του προϊόντος.  
Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας ή πυρκαγιάς.  
Μην κάνετε πρόσμιξη του προϊόντος με άλλα ασυμβίβαστα υλικά. 
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά την αποθήκευση. 
 
 



7.2 Αποθήκευση  
Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία 
Διατηρείτε το χώρο αποθήκευσης καθαρό και με σταθερή θερμοκρασία (όχι ευρεία διακύμανση 
θερμοκρασίας). Κρατήστε μακριά το προϊόν από φλόγα, σπίθες και πηγές θερμότητας. 

 
8.         ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ /ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 Όρια επαγγελματικής έκθεσης   

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα.   

8.2 Πρόληψη   

Αποφύγετε την άσκοπη επαφή με το προϊόν και παρέχετε τον απαιτούμενο εξαερισμό όπου είναι 
απαραίτητο. 

8.3 Προσωπική προστασία 

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.   
Φορέστε κατάλληλα γάντια κατά τη χειρισμό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μετά από την χρήση του προϊόντος, πλύνετε τα χέρια σας και ακολουθήστε τους κανόνες υγιεινής. 

 

9.         ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Εμφάνιση:   5πλαστικοί κάδοι, 10 φερομόνες, 5 υγρά τροφικά ελκυστικά.  
Οσμή:   Όχι χαρακτηριστική 
PH:    Δεν εφαρμόζεται 
Σημείο τήξης:   Δεν εφαρμόζεται 
Σημείο βρασμού:  Δεν εφαρμόζεται 
Σημείο ανάφλεξης: 
Εκρηκτικές ιδιότητες:  

Δεν εφαρμόζεται 
Μη εκρηκτικό σύμφωνα με τη δοκιμή της A14 (67/548/EΚ). 

Οξειδωτικές ιδιότητες:  Δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες σύμφωνα με τη δοκιμή της 
88/379/EΚ. 

 

10.         ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

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

10.2    Ειδικές προφυλάξεις   
Μην κάνετε προσμίξεις με ασυμβίβαστα υλικά 

 

10.3       Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης    

Σε περίπτωση ανάφλεξης μπορεί να παραχθούν τοξικά αέρια .Μην αναπνέετε τους καπνούς και τις 
αναθυμιάσεις που πιθανόν να παραχθούν. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.  

11.    ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 

11.1  Γενικά 
    Δείτε την παράγραφο 3.1.  

 
12.    ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1      Οικοτοξικότητα 
Αποφύγετε την μόλυνση του εδάφους και των υδάτων με το προϊόν. 

 
13.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ  

13.1      Γενικά 

Τα υλικά  που συλλέγονται πρέπει να απορρίπτονται σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο για 
τη διάθεση χημικών προϊόντων ή σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διαδικασίες.  
Διάθεση του προϊόντος: Απορρίψτε στα σκουπίδια.  
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σε οποιαδήποτε διαρροή νερού ή στους υδάτινους πόρους.  
 
 



14.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

14.1     UN Kατάταξη 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τους διεθνής κώδικες μεταφοράς: IATA(air), 
RID (rail), ADR (road) and IMDG (sea).   
 

15.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15.1     Οδηγίες  E.Κ  

Ταξινομείται σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/EΚ και 1999/45/EΚ και τον κανονισμό 
1272/2008ΕΚ.  
 

16.     ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Οι πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το προϊόν Palm-o-Trap ® , 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 

 


