Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
PROTECTA BIRD FREE
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
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4

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1.1

PROTECTA BIRD FREE.
Απωθητικό πτηνών σε μορφή γέλης (gel), Προσυσκευασμένο σε πλαστικά δισκάκια 12,5 γραμ.
1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :Bird Free Ltd., 3 Tyndale Lane, London, N1 2UL. U.K
1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ : ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγ. Παύλου 39, 12132 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ.: 2108542220, Fax: 2108542253, Email: info@protecta-health.gr
Tηλέφωνα έκτακτης ανάγκης : Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777, Πυροσβεστική 199
Τηλ. Κέντρο ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 210 8542220
Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.
Υλικά

CAS no.

περιεκτικότητα

Αδρανή
Δραστικά συστατικά:

9003-29-6/801 2-89-3/63147-62-9
Βρώσιμα υλικά

>89%
<11%

4.1

Αναπνοή: Μη πιθανός κίνδυνος μέσω αυτής της οδού.

4.2

Επαφή με το δέρμα: Σκουπίστε το προϊόν με ύφασμα. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό .

4.3

Επαφή με τα μάτια: Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν από την περιοχή των ματιών. Πλύνετε τα
μάτια με άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

4.4

Κατάποση: Απίθανη οδός εισόδου. Σκουπίστε το στόμα, ξεπλύνετε με νερό. Αναζητήστε ιατρική
βοήθεια.

Υποδείξεις ιατρικής βοήθειας: Το προϊόν περιέχει προϊόντα χημικά ή τρόφιμα που δεν χαρακτηρίζονται
επιβλαβή, περιλαμβανομένων και προϊόντων πιπεριού.
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ξηρά χημικά, αφρός ή διοξείδιο του άνθρακα.

5.2

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Εσωτερική ή εξωτερική εγκαταστάση υδροληψίας, καταιωνιστήρας
νερού, πίδακας νερού.

5.3

Κίνδυνοι από έκρηξη ή πυρκαγιά: Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο ευφλεκτικότητας, αλλά θα
καεί στη φωτιά. Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Ερεθιστικά και εξαιρετικά τοξικά αέρια, οξείδια του άνθρακα,
όπως διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακος ενδέχεται να απελευθερωθούν σε περίπτωση φωτιάς.
Ατομική αναπνευστική συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους πυροσβέστες
Φορέστε γάντια. Σκουπίστε το χυμένο υλικό και τοποθετήστε το σε ένα δοχείο που έχει σημανθεί..
Πλύνετε την περιοχή με απορρυπαντικό και νερό. Σφουγγαρίστε στεγνά
5.4
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ
ΕΚΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

9

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

7.1 Χειρισμός: Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.
7.2 Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύστε το από την παγωνιά.
7.3 Ειδική χρήση: Χρησιμοποιείστε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.
8.1 Οριακές τιμές έκθεσης Δεν αναφέρεται.
8.2 Έλεγχοι έκθεσης Χρησιμοποιείστε το σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
8.2.1 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης
(α) Αναπνευστική προστασία :- Δεν απαιτείται.
(β) Προστασία χεριών:- Φορέστε γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC EN347 (300mm σε μήκος)
π.χ γάντια Νιτριλίου.
(γ) Προστασία ματιών :- Να φοράτε γυαλιά EN1663459B όταν πρόκειται για περιστατικά διαρροής.
(δ) Προστασία δέρματος :- Φορέστε γάντια
8.2.2 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης :- Συλλέξτε το υλικό στο τέλος της εργασίας. Ασφαλείστε το υλικό
σύμφωνα με την ετικέτα.
9.1 Γενικές πληροφορίες
Όψη:
Οσμή:
pH:.
Σημείο ζέσης / περιοχή ζέσης:
Σημείο ανάφλεξης:
Αναφλεξιμότητα / αυτο ανάφλεξη /
εκρηκτικότητα, οξειδωτικές ιδιότητες:
Υδατοδιαλυτότητα:
Ιξώδες:.
Πίεση ατμών:.
Συντελεστής κατανομής:
n-οκτανόλη/νερό:
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Γέλη χρώματος ανοικτού κιτρίνου με οσμή βοτάνων.
Βοτάνων
Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται.
Κανένα.
Καμία.
Αμελητέα.
Δεν μετρήθηκε. Το προϊόν είναι ένα ιξώδες πήγμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Δεν υπάρχουν στοιχεία.
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
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ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)

14
15
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.
10.1 Συνθήκες προς αποφυγή: Ουδεμία.
10.2 Υλικά προς αποφυγή: Κανένα.
10.3 Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης: Κανένα, σε περίπτωση φωτιάς βλέπε παράγραφο 5
Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
Mπορεί να προκαλέσει ερεθισμό / ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις όσον αφορά την τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, μεταλλαξιογόνες,
καρκινογόνες ή τοξικές επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα.
.
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Οι κίνδυνοι για τα είδη μη στόχους, περιορίζονται από
την τήρηση των οδηγιών της ετικέτας του προϊόντος και την παροχή τεχνικών συμβουλών.
Άδειες, χρησιμοποιηθείσες ή Απορρίψτε τα ως ελεγχόμενα, μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα.
απορριφθείσες συσκευασίες:
code no. 15 01 02.

EWC

Μολυσμένα μαντηλάκια κ.λ.π: Απορρίψτε τα ως ελεγχόμενα, μη επικίνδυνα απόβλητα.
EWC code: - 15 02 03.
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για μεταφορά.
Αυτό το παρασκεύασμα έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς χημικών ( Πληροφορίες
επικινδυνότητας και συσκευασίας) του 2009.: CHIP 4. Πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας περί
επικίνδυνων παρασκευασμάτων - 99/35/EC. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνο
με το παράρτημα ΙΙ των κανονισμών REACH.
Ανατρέξτε σε άλλα σχετικά μέτρα, όπως η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία κτλ Νόμος 1974 και
οι κανονισμοί και οι οδηγίες COSHH
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων δεν αποτελούν εκτίμηση του
χρήστη από κινδύνους στο χώρο εργασίας, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
Σύμβολα κινδύνου: - Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο
Φράσεις κινδύνου: - Δεν καθορίζονται.
Φράσεις ασφαλείας: - Δεν καθορίζονται.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάληψη μιας εκτίμησης
κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό COSHH.
Αυτό το δελτίο δεδομένων δεν αποτελεί εκτίμηση COSHH.
Το PROTECTΑ BIRD FREE™έχει αποχαρακτηριστεί σύμφωνα με την οδηγία για τα βιοκτόνα με βάση το ότι
ενεργά συστατικά του είναι εδώδιμα και βρίσκονται στα ίδια επίπεδα που βρίσκονται στα τρόφιμα .
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων είναι αυστηρά για γενική ενημέρωση και μόνο
και δεν θα πρέπει να γίνει χρήση πέρα και πάνω από αυτό. Αυτό το δελτίο δεδομένων έχει ως στόχο να
παράσχει οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά του
παρασκευάσματος.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης και θα ενημερώνεται κατά περίπτωση.
Οι εταιρείες Bird Free Ltd και ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια,
βλάβη ή ζημία που προκύπτει από μη συμμόρφωση με τις πληροφορίες και συμβουλές που περιέχονται σε
αυτό το φύλλο δεδομένων και / ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα στοιχεία ετικέτας του
προϊόντος και κάθε συναφούς τεχνικής οδηγίας.
Ενσωματώνει τις απαιτούμενες αλλαγές κατά REACH για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΜSDS: PROTECTA Bird Free
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