
 
 
 

 
Χημική & Γεωργική Βιομηχανία Επιστημονική Έρευνα 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΕΧSNΕΙK 4VM 
Σύμφωνα με το παράρτημα  II του Κανονισμού 1907/2006 (REACH) και τους Κανονισμούς 

453/2010 & 1272/2008 (CLP) 
Ημ. αναθεώρησης: 1-2-2017 

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

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

 
Προσδιορισμός -περιγραφή Απωθητικό φιδιών, βιοκτόνο 
Εμπορικό όνομα  ΕΧSNΕΙK 4VM 

 
1.2     Χρήση του παρασκευάσματος 
 
Χρήση προϊόντος  Τεμάχια ξύλου εμποτισμένα με ελαιώδες σκεύασμα 

αιθερίου ελαίου λεβάντας (Lavandin oil) 
  
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: 166 Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
                                                                                                           210 7793777 (Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων) 

 
2.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1    Ταξινόμηση του μείγματος 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008EΚ.  
 
2.2   Στοιχεία επισήμανσης  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008: 
Φράσεις P:  

        Ρ102 Μακριά από παιδιά 
        P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
        P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
       
      EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
        ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

  Αποφύγετε επαφή με το δέρμα 

2.3     Περιβάλλον 

Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον θεωρούνται μη πιθανές ή περιστασιακά πολύ τοπικές. Μην 
εφαρμόζετε άμεσα στο νερό. 



 

 

2.4    Άλλα 

ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΚΡΗΞΙΜΟΤΗΤΑ: Το προϊόν μπορεί να υποστεί καύση αλλά δεν αναφλέγεται  
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
3.1     Σύνθεση των συστατικών   
Τεμαχίδια ξύλου εμποτισμένα με έλαιο λεβάντας. 

 

4.      ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Επαφή με το δέρμα:  Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι την πάσχουσα περιοχή 
Επαφή με τα μάτια:  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Ξεπλύνετε 
καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά της ώρας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν η ενόχληση 
εμμένει.   
Κατάποση:. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. 
Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μην προκαλείτε εμετό. Δώστε στον πάσχοντα να πιει νερό ή 
γάλα.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα. Μεταφέρετε 
τον πάσχοντα σε αεριζόμενο χώρο. 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 
Ασυνήθης φωτιά και κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν μπορεί να υποστεί καύση αλλά δεν 
αναφλέγεται εύκολα. Οι ατμοί που εκλύονται είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα και μπορεί 
να συσσωρευτούν σε χαμηλά σημεία.                                                                                          
Μέσα πυρόσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα, halon (βρωμο-τριφλουρομεθάνιο), τύπου αλκοόλης 
αφρό, ή συνιστάται ψεκασμός με νερό.  
Ειδικές προφυλάξεις πυρόσβεσης: Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως επίσης 
και αναπνευστική μάσκα προστασίας. Απομακρύνετε τα άθικτα δοχεία από την περιοχή της 
πυρκαγιάς εφόσον μπορεί να γίνει ακίνδυνα. Ο ψεκασμός με νερό μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή να 
διασπείρει και να κρυώσει εξοπλισμό που εκτίθεται στη θερμότητα και στη φλόγα.  

                                                                                                                                                                                                                                              
6.         ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ             

 
Αερίστε την περιοχή όπου έγινε η έκχυση. Απομακρύνετε όλες της πηγές ανάφλεξης. Φορέστε 
κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Απομονώστε την επικίνδυνη περιοχή. Κρατήστε 
μακριά το προσωπικό που δε φέρει προστατευτικό εξοπλισμό. Περιορίστε και ανακτήστε το προϊόν 
όταν είναι δυνατό. Μην χρησιμοποιείτε καύσιμα υλικά, μην αποβάλλετε στον υπόνομο. 

 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1    Χειρισμός  

 Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάτω από επαρκή αερισμό. 
 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την χρήση του προϊόντος. 
 Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, σπίθες ή πυρκαγιά.    
 Αποφύγετε πρόσμιξη του προϊόντος με άλλα ασυμβίβαστα υλικά. 

7.2     Αποθήκευση  

 Προστατεύστε το δοχείο από φυσική ζημιά. 
 Αποθηκεύστε το δοχείο σε δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας,   
άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και ασυμβίβαστα υλικά. 
 Τηρείστε όλες τις προφυλάξεις που αναγράφονται για το προϊόν.   

  
 
 
 



 
 
 
8.         ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

8.1    Όρια επαγγελματικής έκθεσης    Δεν αναφέρονται.   

8.2  Πρόληψη   

Αποφύγετε την υψηλή συγκέντρωση ατμών και παρέχετε τον απαιτούμενο εξαερισμό. 
όπου είναι απαραίτητο. 

8.3    Προσωπική προστασία 

Φορέστε κατάλληλα γάντια κατά το χειρισμό του προϊόντος.  
Μετά από την χρήση του προϊόντος, πλύνετε τα χέρια σας και ακολουθήστε τους κανόνες υγιεινής. 
Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης στο προϊόν χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο αναπνευστήρα.  

 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Εμφάνιση:   Σκούρες καφέ ξύλινες ράβδοι 
Μυρωδιά:   Δυνατή, καμένου ξύλου –λεβάντας μυρωδιά 
Εκρηκτικές ιδιότητες:  Μη εκρηκτικό σύμφωνα  
Οξειδωτικές ιδιότητες:  Μη οξειδωτικό  

                                                                                                                                                         
10.         ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

10.1  Σταθερότητα 

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

10.2  Ειδικές προφυλάξεις   

Μη κάνετε προσμίξεις με ασυμβίβαστα υλικά.  
Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο.  

10.3    Συνδυαστικότητα  Δεν αναφέρεται 

 
10.4    Επικίνδυνος πολυμερισμός   Δεν θα εμφανιστεί.  

 
10.5    Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης    

Κατά την καύση του προϊόντος μπορεί να παραχθεί μονοξείδιο ή διοξείδιο του άνθρακα. Μην 
εισπνέετε τον καπνό ή τους ατμούς. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. 

 
11.       ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 
        11.1    Γενικά 

Δείτε την παράγραφο 3.1.  

11.2  Στοιχεία τοξικότητας   

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  

12.1    Κινητικότητα  Δεν αναφέρονται στοιχεία. 

12.2     Παραμονή / Διάσπαση   Δεν αναφέρονται στοιχεία.   

12.3     Βιοσυσσώρευση  Η δραστική δεν αναμένεται να συσσωρεύεται στους ζώντες οργανισμούς. 

12.4     Οικοτοξικότητα    Δεν αναφέρονται στοιχεία. 
 

13.        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ      

 13.1     Γενικά 

Αν το προϊόν δεν έχει επιμολυνθεί, ανακτήστε και χρησιμοποιήστε το ξανά. Εάν έχει επιμολυνθεί με 
άλλα υλικά, ανάλογα με τη φύση και την έκταση της επιμόλυνσης μπορεί να χρειαστεί η χρήση 
ειδικών μεθόδων αποβολής του προϊόντος. 
 



 
 

 
14.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

 
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τους διεθνής κώδικες μεταφοράς.  
 
14.1   Οδική και σιδηροδρομική μεταφορά (ADR/RID) 
ADR/RID Κλάση κινδύνου: 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 
 
14.2   Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) 
IMDG Κλάση κινδύνου: 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 
 
14.3   Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI) και (IATA- DGR) 
ICAO/IATA Κλάση κινδύνου : 0 
UN number : δεν ταξινομείται 
Ομάδα συσκευασίας : - 

                                                                                   
15.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

15.1     Οδηγίες  E.Κ  

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008EΚ.  
 

16.       ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  

Οι πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το προϊόν EXSNEIK, 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/ανανέωσης:  1/2/2017 

 


