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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 34.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 
2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 
2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε 
στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2013 (ΦΕΚ 100/Α/26-4-2013) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων 
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προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2012/38/EE, 2012/40/ΕE, 
2012/41/ΕΕ, 2012/42/ΕΕ και 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο 
καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία cis-
εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure). 

6. Την έγκριση του προϊόντος QUICK BAYT WG10 που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό 
UK-2017-1076/ 07-07-2017 (R4BP3 ASSET No: UK-0012081-0000), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

7. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β΄ 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη». 

8. Τις με αριθ. πρωτ. 5332/72520/22-5-2018, 2709/38428/13-03-2018 και 2092/30173/26-2-
2018 αιτήσεις για αμοιβαία αναγνώριση και αρ. πρωτ 10999/123207/2-10-2014 
γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης της ενδιαφερόμενης 
εταιρίας.  

 
 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 
 
 
 

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0321 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Εμπορικό όνομα: QUICK BAYT WG10 , QuickBayt WG10 

2. Mορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)  
 
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid: 9,99 % β/β 
                                            Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure): 0.085 
                                            Βοηθητικές ουσίες:  89,59%  β/β 
                                             
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  97,0% (imidacloprid), 80,1% (Cis-εικοσιτριέν-9-ιο) 
 
5. Παρασκευαστής των δ.ο: Bayer AG, Γερμανία (imidacloprid) 

Denka international BV, Ολλανδία (Cis-εικοσιτριέν-9-ιο) 
 
 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι 
    β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά: Ο κάτοχος  της έγκρισης 
 
 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental 

Science, Γαλλία 
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8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: (α) Kwizda Agro GmbH, Αυστρία 
   (β) SBM Formulation, Γαλλία 

 
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) IRIS, ZI Le Barthas, 30340 Salindres, France  
                (β) Kwizda Agro GmbH, Αυστρία 

  (γ) SBM Formulation, Γαλλία 
 
 

 
ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  
 

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 

Θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το προϊόν θα πρέπει να αναφέρει επί της ετικέτας τη φράση 
«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

 
ΙV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 07-07-2022. 
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά 
ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
 

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ 
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους 
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους 
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 
 

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 25-05-2018 η υπ΄αριθ ΤΠ18-0108/25-2-2014, 
άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (εντομοκτόνου) QUICK BAYT SPRAY (δραστική ουσία: 
imidacloprid 10%, muscalure 0,84%), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2158/26421/ 
25-02- 2014 απόφαση μας, όπως ισχύει, με κάτοχο έγκρισης τη BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.. Για τα 
υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος: 
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α. Απαγορεύεται από την 25/11/2018 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς 
όλα τα σημεία πώλησης και 
β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 25/05/2019) για την πώληση τους από τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές. 
 

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 25/05/2019 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της 
έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 
 
 
                  

 

 

      H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                   
 
 
                  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 

 

 
 
 
 

  

.                        .                     
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
 

QUICK BAYT WG10 
(Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες) 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

QUICK BAYT WG10 ΕΛΛΑΔΑ 

QuickBayt WG10 

 
 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Διεύθυνση Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι 
 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0321 

Ημερομηνία έκδοσης 25/05/2018 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 07-07-2022 

 
 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental 
Science  

Διεύθυνση παρασκευαστή 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon 
Cedex 09, Γαλλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Kwizda Agro GmbH, Laaer 
Bundesstraße2100LeobendorfΑυστρία 

SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621, 
34500, Béziers, Γαλλία 

 
 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 

Δραστική ουσία 1 Imidacloprid  

Όνομα παρασκευαστή Bayer AG Industrial Operations 

Διεύθυνση παρασκευαστή Alfred-Nobel-Strasse,40789 Monheim am Rhein, 
Γερμανία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Bayer AG, Alte Heerstr.41538, Dormagen, Γερμανία 
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Δραστική ουσία 2 Cis-εικοσιτριέν-9-ιο 
(Muscalure)  

Όνομα παρασκευαστή Denka international BV 

Διεύθυνση παρασκευαστή Hanzeweg 13771 NG Barneveld, Ολλανδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Hanzeweg 13771 NG Barneveld, Ολλανδία 

 
 
 
2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 
 

Κοινό 
όνομα 

Ονομασία κατά 
IUPAC 

Δράση  CAS number EC number Περιεκτικό
τητα (%) 

Imidaclop
rid 

(2E)-1-[(6-
chloropyridin-3- 
yl) methyl]-
Nnitroimidazolidin- 
2-imine 

Δραστική  
ουσία 

138261-41-3 428-040-8 9.99 

Cis-
εικοσιτριέ
ν-9-ιο 
(Muscalur
e) 

cis-Tricos-9-ene; (Z)- 
Tricos-9-ene 

Δραστική  
ουσία 

27519-02-4 248-505-7 0.085 
 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος 
Βρέξιμοι κόκκοι (WG) 
 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 
Eφαρμογές σε αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  
 

Τύπος προϊόντος ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.  

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Diptera:  Muscidae: Οικιακή μύγα (Musca domestica) – Ακμαία.  

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι. 
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Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Επίστρωση επιφανειών με το διαλυμένο σκεύασμα. 

Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή 
λωρίδων ή κηλίδων σε επιφάνειες από κομμάτια ξύλου, ή 
φύλλα χαρτονιού ή σε υφάσματα. Οι επιστρωμένες επιφάνειες 
αναρτώνται σε σημεία-περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να 
συγκεντρώνονται. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται με 
τέτοιο τρόπο στον χώρο ώστε να καλύπτουν μια συνολική 
επιφάνεια 2 τ.μ για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. Το προϊόν 
μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία των ζώων υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με το διάλυμα. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

250 γρ. δολώματος σε 200 κ.εκ. ζεστό νερό. 

Για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. αναμίξτε 250 γρ. δολώματος 
με 200 κ.εκ. ζεστό νερό και εφαρμόστε επάνω σε ένα 
ξεχωριστό υλικό (π.χ. φύλλα χαρτονιού) συνολικής επιφάνειας 
2 τ.μ. 

Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από κατ' ελάχιστο 
28 ημέρες αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο 
από 5 φορές σε μία περίοδο 12 μηνών. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες. 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φιάλη από HDPE. Μέγεθος 250g έως 1 Kg 
Σακούλα από Polyfoil film . Μέγεθος 250g 

 
 
 
4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση 

Κατηγορία κινδύνου  

Δήλωση 
επικινδυνότητας 

Η410- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Επισήμανση                                 

Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις προφύλαξης P273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
P501- Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς. 

ΑΔΑ: 6ΦΣ24653ΠΓ-Η62



                                                                                                                                              

Σελίδα 9 από 12  

Παρατήρηση EUH208- Περιέχει cis-Tricos-9-ene, μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.  

 
  
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 

Ανάμιξη 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό νερό παρέχει αρκετό επίχρισμα ("πάστα") για 
την εφαρμογή που να αντιστοιχεί σε επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. 

Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε επιφάνειες 
από κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή σε υφάσματα. Οι επιστρωμένες επιφάνειες 
αναρτώνται σε σημεία-περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να συγκεντρώνονται. Οι εφαρμογές 
πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο στον χώρο ώστε να καλύπτουν μια συνολική 
επιφάνεια 2 τ.μ για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία 
των ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με το διάλυμα. Οι επιφάνειες 
αναρτώνται σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά και σε 
μέρη όπου δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των ζωοτροφών με το προϊόν. 

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κοπριά. 

Το προϊόν παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών. Ωστόσο, η διατήρηση της 
υγιεινής στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιτυγχάνεται καλύτερα όταν εφαρμόζονται 
ταυτόχρονα μέτρα καλής υγιεινής και -όπου είναι δυνατόν- με τη συνδυασμένη χρήση του 
προϊόντος με ένα προνυμφοκτόνο σκεύασμα.  

Η ελάχιστη περίοδος επανάληψης της εφαρμογής είναι 18 ημέρες. Εάν εντός του παραπάνω 
διαστήματος απαιτηθεί επανάληψη της εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
σκεύασμα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
περισσότερο από 5 φορές σε μία συνολική περίοδο 12 μηνών. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή επιχρίσματος/βαφή (π.χ. 
πινέλο, ρολό) δεν πρέπει να καθαρίζεται μετά από τη χρήση. Όλος ο μολυσμένος εξοπλισμός 
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καθαρισμό (εφόσον είναι δυνατόν) και πάντοτε πρέπει 
να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (χωρίς να απορρίπτεται σε 
λύματα, νερά αποχετεύσεων). 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

• Σε περίπτωση διαδοχικών εφαρμογών για τη μείωση του πληθυσμού των μυγών, 
αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος ως αποκλειστική μέθοδο ελέγχου. 

• Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ολοκληρωμένου προγράμματος 
καταπολέμησης παρασίτων χρησιμοποιώντας σκευάσματα από διαφορετικές χημικές 
ομάδες, όπως πυρεθροειδή ή οργανο-καρβαμιδικά και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
με τη χρήση διαφορετικής μεθόδου εφαρμογής και μη-χημικών μεθόδων (π.χ. σίτες, 
μέτρα/πρακτικές υγιεινής). 

• Το προϊον παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών (σημαντική μείωση 
του αριθμού των μυγών μπορεί να παρατηρηθεί από την 1η ημέρα και η διάρκεια 
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ελέγχου του πληθυσμού των μυγών μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 8 εβδομάδες υπό 
κανονικές συνθήκες) σε περιπτώσεις διατήρησης κτηνοτροφικής υγιεινής και 
διαχείρισης αποβλήτων. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον 
η εφαρμογή συμπληρώνεται από πρακτικές διατήρησης καλής υγιεινής. 

Μέτρα μετριασμού κινδύνου: 

• Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού (το 
υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο στις πληροφορίες του προϊόντος). 

• Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (επικαλυμμένη φόρμα) και κατάλληλα 
προστατευτικά γάντια όταν εφαρμόζετε το προϊόν ή όταν χειρίζεστε επιμολυσμένες 
επιφάνειες. 

• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν ή τοποθετείτε τις επιχρισμένες επιφάνειες (π.χ. κομμάτια 
ξύλου, φύλλα χαρτονιού ή υφάσματος) σε περιοχές που υπόκεινται σε καθαρισμό. 

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιπτώσεις όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό 
μπορεί να μολυνθούν από αυτό. 

• Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε επιφάνειες (π.χ. τοίχους) στα 
κτίρια. 

• Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες εφαρμογής (χαρτόνια κλπ.) 

• Απομακρύνετε όλα τα κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού, αναρτημένες επιφάνειες, 
υφάσματα όπου έχει γίνει εφαρμογή με το βιοκτόνο προϊόν πριν τον καθαρισμό 
και/ή τη χρήση απολυμαντικών σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

• ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ των παιδιών και των ζώων. 

• Κατά την ανάρτηση των επιφανειών, χρειάζεται προσοχή ώστε να γίνεται σε περιοχές 
μακριά από την πρόσβαση των εκτρεφόμενων ζώων και όπου οι ζωοτροφές δε θα 
επιμολυνθούν. 

• ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ μετά τη χρήση και πριν από 
οποιοδήποτε γεύμα. 

• ΜΗΝ έρχεστε σε επαφή με τις επιχρισμένες επιφάνειες μέχρις ότου αυτές 
στεγνώσουν. 

• Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα και πτηνά. 

• ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ. 

• Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 

• Κατά τα στάδια ανάμιξης και εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να φοράει προστατευτική 
ενδυμασία μίας χρήσης (π.χ. ποδιά, φόρμα, μπλούζα εργασίας) για την αποφυγή 
ρύπων στο αποχετευτικό σύστημα μετά από το πλύσιμο των μολυσμένων 
ενδυμάτων. 

• Η περιοχή όπου γίνεται η ανάμιξη και εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να 
καλύπτεται με πλαστικό κάλυμμα μιας χρήσης προκειμένου να αποφευχθεί η 
μόλυνση γειτονικών επιφανειών και του δαπέδου. 

• Αφήνετε μία άβαφη λωρίδα προκειμένου για το χειρισμό της επιχρισμένης 
επιφάνειας ξύλου/φύλλων χαρτονιού: μην έρχεστε σε επαφή με την επιχρισμένη 
επιφάνεια. 

• ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που έχει περισσέψει ή το νερό καθαρισμού του 
εξοπλισμού εφαρμογής στην αποχέτευση. 
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5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
 

 
Πρώτες βοήθειες  
Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλευρική 
θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το σκεύασμα και απορρίψτε τα ασφαλώς. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε 
γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα 
βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά 
τα πρώτα 5 λεπτά, και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός 
παραμένει. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε υγρά ή προκαλείτε εμετό. 
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
Θεραπεία - Συμπτωματική. 
Παρακολούθηση - Αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 
Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: 
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: αποφύγετε την επιμόλυνση των όμβριων, επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων καθώς επίσης και του εδάφους. 
Μέθοδοι καθαρισμού 
Χρησιμοποιήστε μηχανολογικό εξοπλισμό. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα 
επιμελώς, ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

 

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

 

Διατηρείται σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες για απόρριψη. 
Τα υπολείμματα του εφαρμοζόμενου προϊόντος (π.χ. άδειες συσκευασίες, 
αδρανή/εξαντλημένα χαρτόνια, αδρανή/εξαντλημένα μέσα) και το νερό καθαρισμού από τον 
εξοπλισμό εφαρμογής πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ως 
στερεά απόβλητα. 

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. 

 
5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
 

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. 
Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη. 
Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς. 
Αποθηκεύετε μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. 
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Μακριά από παιδιά. 

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 2 χρόνια. 
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6. Άλλες πληροφορίες 
 

--- 
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