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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος 

Mosi-guard® Natural Spray 
 

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που 
συνιστώνται 

 
Ετοιμόχρηστο εντομοαπωθητικό που περιέχει Citriodiol® ως δραστικό συστατικό. 
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Citrefine International Limited 
Moorfield Road 
Yeadon 
Leeds 
LS19 7BN 
UK 
Tel: +44 (0)113 238 7900 
Fax: +44 (0)113 202 9900 
enquiries@citrefine.com 
http://www.citrefine.com 

 
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:  Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
2.1Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Οδηγίας 67/548 / ΕΟΚ EC Κανονισμός 1272/2008 

Xi: Ερεθίζει τα μάτια 
F: Εύφλεκτο 

Κλάσεις κινδύνου και κατηγορίες: 
Ερεθιστικό οφθαλμών. 2 
Εύφλεκτο υγρό κατηγ. 3 

R36: Ερεθίζει τα μάτια Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
H319 
H226 

 
2.2 Στοιχεία ετικέτας 
 

Εικονόγραμμα GHS 

 
Δήλωση επικινδυνότητας ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις επικινδυνότητας Η319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στους 
οφθαλμούς 
Η22: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί 

Πρόληψη προφύλαξης Ρ102, Ρ260 

Δήλωση προφύλαξης Ρ305+Ρ351+Ρ338, Ρ301+Ρ312, Ρ271 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
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Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
Για το πλήρες κείμενο όλων των κωδικών βλέπε Ενότητα 16 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
3.1 Στοιχεία του Mosi-guard® Natural Spray: 
 

Συστατικό Νούμερο 
EC 

Νούμερο 
CAS 

Ταξινόμηση 
Σύμφωνα με 
Κανονισμός 
λειτουργίας 
(ΕΚ) 1272/2008 

Ταξινόμηση 
σύμφωνα με 
Διευθυντικός 
67/548 / ΕΟΚ 

Συγκέντρωση 
στην ουσία 

Citriodiol®   1245629-80-
4 

Ερεθισμικό 
οφθαλμών. 2: 
Η319 

R36: Ερεθίζει 
τα μάτια, Xi 

30% 

Ethanol 200-578-6 64-17-5 υγρό αναφλέξιμο 
2: H225 

R11: 
Εξαιρετικά 
εύφλεκτο, F 

20-40% 

Isopropanol 200-661-7 67-63-0 Ερεθιστικό 
οφθαλμών. 2: 
Η319, 
STOT SE 3: 
Η336 

R11: 
Εξαιρετικά 
εύφλεκτο, 
R36: Ερεθίζει 
τα μάτια, 
R67 Αέρια 
που μπορεί να 
προκαλέσουν 
υπνηλία και 
ζάλη, F, Xi 

10-20% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό CAS του Citriodiol®, ανατρέξτε στην ενότητα 
16 
 

 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
4.1. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών 
 
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική 

συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. 
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, κεφαλαλγία, ζάλη και δηλητηρίαση. 

Μετακινήστε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα αμέσως. Αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια αν εξακολουθεί να υπάρχει δυσφορία. 

Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία όταν καταποθεί. Μπορεί να προκαλέσει 
ναυτία, κεφαλαλγία, ζάλη και δηλητηρίαση. Ξεπλύνετε καλά το στόμα. Μην 
προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα επιμένουν. 

Επαφή με δέρμα:  Πλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν 
οποιαδήποτε δυσφορία συνεχίζεται. 

Επαφή με οφθαλμούς: Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τους φακούς 
επαφής από τα μάτια πριν από το ξέπλυμα. Πλύνετε αμέσως τα μάτια με 
άφθονο νερό ή διάλυμα πλύσης ματιών, ενώ ανυψώνετε τα καπάκια των 
ματιών. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επικοινωνήστε με 
το γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει. 
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4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και καθυστερημένες 
 
Σε περιπτώσεις κατάποσης, καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος 
 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 
Δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτή την ουσία 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Μέσα Πυρόσβεσης 
 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ξηρή σκόνη, αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2). 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού. (το Mosi-guard® Natural Spray 
είναι αδιάλυτο στο νερό) 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  
 
Ως μίγμα οργανικών ενώσεων, καύση του Mosi-guard® Natural Spray μπορεί να παράγει οξείδια 
του άνθρακα. 
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
  
Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και χημική προστατευτική στολή. Καταπολέμηση 
πυρκαγιάς από μία ασφαλή απόσταση και παραμονή στην άκρη. Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης 
να φτάσει στα υπόγεια ύδατα ή αποχέτευσης 
 

 6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

 
6.1. Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό εάν απαιτείται. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  
 
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υπόγεια ύδατα. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:  
 
Σβήστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες, τις φλόγες, τη θερμότητα και το 
κάπνισμα. Αερίζετε το χώρο. Σταματήστε τη διαρροή, αν είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο. Απορροφήστε 
με άμμο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε τα δοχεία και σφραγίστε με ασφάλεια. Τα 
δοχεία με συλλεγείσα διαρροή πρέπει να φέρουν σωστή επισήμανση με σωστό περιεχόμενο και 
σύμβολο κινδύνου. 
 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 
Για διάθεση βλέπε παράγραφο 13. 
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
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7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, χειριστείτε σύμφωνα με τις πρακτικές καλής βιομηχανικής υγιεινής 
και ασφάλειας. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
 
7.2. Συνθήκες ασφαλής αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 
Φυλάσσετε καλά κλεισμένο στο αρχικό δοχείο σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. 
Διατήρηση μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και ανοικτές φλόγες. 
 
7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις 
 
Το Mosi-guard® Natural Spray είναι ένα έτοιμο για χρήση εντομοαπωθητικό. 
 

 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου  
 

Όνομα Std LT-ppm LT-mg/m3 ST-ppm ST-mg/m3 

ETHANOL WEL 1000 1920 N/A N/A 

PROPAN-2—
OL 

WEL 400 999 500 1250 

 
WEL: Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας 
Ν/Α: μη εφαρμόσιμο 
 
8.2. Όρια έκθεσης  
 
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 
 

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εισπνοής ατμών. 
 
Προστασία των ματιών / του προσώπου 
 

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ή προστασία ματιών δοκιμασμένα και εγκεκριμένα 
σύμφωνα με τα κατάλληλα κυβερνητικά πρότυπα, για παράδειγμα EN 166. Εάν χειρίζεστε 
μεγάλες ποσότητες, ασπίδα προσώπου ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη. 

 
Αναπνευστικό εξοπλισμό 
 

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν θα είναι απαραίτητη η αναπνευστική προστασία. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ μπορεί να απαιτηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν υπάρχει υπερβολική 
μόλυνση στην ατμόσφαιρα. 

 
Προστασία χεριών 
 

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Τα γάντια που επιλέγονται πρέπει να πληρούν τα 
πρότυπα που ορίζονται στο EN 374. Κατάλληλο υλικό θα ήταν καουτσούκ νιτριλίου. 

 
 

 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
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9.1Πληροφορίες για τις κύριες φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
Εμφάνιση:      Καθαρό υγρό 
Χρώμα:       κιτρινωπό  
Οσμή:       χαρακτηριστική, κίτρου 
pH:        7-9 
Πυκνότητα:      0,4 gr/ml 
Σημείο πήξης / τήξης:    δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Σημείο ανάφλεξης:     26°C 
Ρυθμός εξάτμισης:     δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):   δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Ανώτερη / κατώτερη ευφλεκτότητα ή 
εκρηκτικών ορίων:     δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  
Πίεση ατμών:     δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Πυκνότητα ατμών:     δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Σχετική πυκνότητα:     0,89-0,93g/ml στους 20 °C 
Διαλυτότητα:      δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη / νερό: δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:   δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:   δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Ιξώδες:      δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Εκρηκτικές ιδιότητες:  Κανένα από τα συστατικά του Mosi-guard® 

Natural Spray δεν περιέχει λειτουργικές ομάδες 
που παρέχουν εκρηκτικές ιδιότητες. 

Οξειδωτικές ιδιότητες:  Κανένα από τα συστατικά του Mosi-guard® 
Natural Spray δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργεί 
ως ένα οξειδωτικό ή αναγωγικό μέσο. 

 
9.2 Λοιπές πληροφορίες 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το προϊόν δεν αναμένεται να αντιδράσει υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 
Σταθερό υπό συνθήκες περιβάλλοντος 
 
10.3Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
10.4 Καταστάσεις προς αποφυγή: 
 
Αποφύγετε την θερμότητα, τους σπινθήρες και την ανοιχτή φλόγα. 
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10.5 Υλικά προς αποφυγή: 
 
Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με οξειδωτικούς παράγοντες.  
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 

 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τελικό σημείο  Τιμή Μέθοδος 

Οξεία Τοξικότητα Citriodiol®: 
Από στόμα LD50 (αρουραίο): 2408 mg/kg 
Από δέρμα LD50 (αρουραίο) : 2000 mg/kg 
Από εισπνοή LD50 (αρουραίο) : 40% αεροζόλ 
Σπρέι > 2,06 mg / L: ισοδύναμο με> 0,83 mg / L 
Ethanol: 
Αρουραίος LD50 από στόμα: >2000 mg/kg (βιβλιογραφία) 
Ποντίκι LC50 από εισπνοή: >20 mg/kg 4h (βιβλιογραφία) 
Κουνέλι LD50  δέρμα: >2000 mg/kg (βιβλιογραφία) 
Propan-2-ol: 
Κουνέλι LD50 δέρμα: >2000 mg/kg (βιβλιογραφία) 
Αρουραίος LD50 από στόμα: >2000 mg/kg (βιβλιογραφία) 

OECD 406 

Ερεθισμός Citriodiol® 
Δέρμα – Ήπιο ερεθιστικό (δεν επαρκεί για ταξινόμηση) 
Οφθαλμοί – Μέτρια ερεθιστική 
Ethanol 
Κουνέλι: Δέρμα – δεν ερεθίζει (βιβλιογραφία) 
Κουνέλι: Οφθαλμοί – ελαφρώς ερεθιστικό (βιβλιογραφία) 
Propan-2-ol 
Κουνέλι: Δέρμα – δεν ερεθίζει (βιβλιογραφία) 
Κουνέλι: Οφθαλμοί – ερεθίζει (βιβλιογραφία) 

OECD 406 

Διαβρωτικότητα Δεν διεξήχθη μελέτη αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για 
διάβρωση και το υλικό έχει pH μεταξύ 7-9 

Δοκιμή 
Buehler 

Καθιστό ευπαθή Citriodiol® 
Μη ευαισθητοποιητής 
Ethanol 
Ινδικό χοιρίδιο: δεν ευαισθητοποιείται (βιβλιογραφία) 
Propan-2-ol 
Ινδικό χοιρίδιο: δεν ευαισθητοποιείται (βιβλιογραφία) 

OPPTS 
870.3200 
OECD 410 

Τοξικότητα 
επαναλαμβανόμενης 
δόσης 

Citriodiol®  
Rat (δέρμα): NOAEL at 1000 mg/kg day in 28- 
day study. 

 

Καρκινογένεση Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη. Δεν υπάρχει 
καρκινογόνο δυναμικό που προσδιορίζεται με στοιχεία για τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

OECD 471 
, OECD 
473 , 
OECD 474 

Μεταλλαξιγένεση Citriodiol®  
Δεν είναι γονιδιοτοξικό 
Ethanol 
Δοκιμή Ames: μη μεταλλαξιογόνος (βιβλιογραφία) 

OECD 471 
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Propan-2-ol 
Δοκιμή Ames: μη μεταλλαξιογόνος (βιβλιογραφία) 

Τοξικότητα για την 
αναπαραγωγή 

Δεν υπάρχει τοξικότητα στην αναπαραγωγή και καμία 
αρνητική συστημικά αποτελέσματα 

OPPTS 
870.3800 

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τελικό σημείο  Τιμή Μέθοδος 

Τοξικότητα σε 
ψάρια 

Citriodiol®:  
Danio rerio EC50: >35mg/L –96 ώρες 
Ethanol 
Leuciscus idus LC50:>100mg/L – 48hr (βιβλιογραφία)  
Propan-2-ol 
Leuciscus idus melatonus LC50:>100mg/L – 48hr 
(βιβλιογραφία) 

OECD 203 

Τοξικότητα σε 
ασπόνδυλα 

Citriodiol®:  
Daphnia Magna EC50: >26mg/L –48 ώρες 
Ethanol 
Daphnia Magna EC50: >100mg/L –24hr (βιβλιογραφία) 
Propan-2-ol 
Daphnia Magna EC50: >100mg/L –48hr (βιβλιογραφία) 

OECD 202 

Τοξικότητα σε 
άλγη 

Citriodiol®: 
 Pseudokirchneriella EC50: >37mg/L –72 ώρες 
Ethanol 
Chlorella pyrenoidosa EC50: >100mg/L (βιβλιογραφία) 
Propan-2-ol 
Scenedesmus subspicatus EC50: >100mg/L – 72hr 
(βιβλιογραφία) 

OECD 201 

 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 
Το Citriodiol® είναι άμεσα βιοδιασπώμενο OECD 301F 
Η αιθανόλη είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη (βιβλιογραφία) OECD 301D 
Η προπαν-2-όλη είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμη (βιβλιογραφία) 
 
12.3 Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη καθώς το Citriodiol® μεταβολίζεται εύκολα στο ανθρώπινο 
σώμα, από το μικροοργανισμών και στο έδαφος. Οι υψηλές τιμές BCF για ορισμένα εξαρτήματα 
αντισταθμίζονται από τις δύο τις μικρές ποσότητες που υπάρχουν ή τη χαμηλή 
υδατοδιαλυτότητα. 

 
Συστατικό       Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCFWIN) 
p-Menthane-3,8-diol     11,47 
Isopulegol      79,13 
Citronellal      177,5 
Citronellol      204,5 
 
Η προπανόλη-2-όλη δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη ή τοξική. 
Αιθανόλη - δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
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Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB 
 

Το Citriodiol® δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως PBT ή vPvB. Η προπαν-2-όλη δεν είναι 
θεωρούνται ως PBT ή vPvB 

 
12.6 Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 

13. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

 
Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
 
Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
Σύμβολο για μεταφορά 
 

 
 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ 
 
 Οδικώς    1987 
 Από θάλασσα   1987 
 Από αέρα    1987 
 
14.2 Κατάλληλο όνομα αποστολής ΟΗΕ 
 
Αλκοόλες, Ν.Ο.S. (ΕΘΑΝΟΛ, ΠΡΟΠΑΝ-2-ΕΙ) 
 
14.3 Κατηγορία / τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 
 
Τάξη ADR    Κλάση 3: Εύφλεκτο υγρό 
Τάξη ADR    3 
Κωδικός ταξινόμησης ADR  F1 
Αριθμός κλάσης RID.   3 
Κατηγορία κλάσης IMDG  3 
Κατηγορία IATA    3 
 
14.4 Ομάδα συσκευασίας 
 
Ετικέτα ADR    3 
Αριθμός κινδύνου (ADR)  30 
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Κωδικός Hazchem   3Υ 
Κατηγορία μεταφορών  3 
Κωδικός σήραγγας   D/E 
Ομάδα συσκευασίας RID  ΙΙΙ 
Ομάδα συσκευασίας IMDG  ΙΙΙ 
Νούμερο EmS    F-E, S-D 
Ομάδα συσκευασίας IATA  ΙΙΙ 
 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
 
Δεν ταξινομείται ως περιβαλλοντικά επικίνδυνο 
 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
14.7 Μεταφορές χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και τον 

κώδικα IBC 
 
Δεν ταξινομείται ως θαλάσσιος ρύπος και δεν προορίζεται να μεταφερθεί χύμα. 
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

 
15.1 Κανονισμοί / νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την 
ουσία ή την ουσία μίγμα 
 
Το Citriodiol® είναι μια δραστική ουσία για εντομοαπωθητικά προϊόντα (ΤΠ19) που βρίσκεται υπό 
εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Βιοκτόνα 98/8 / ΕΚ  USEPA R. 
84878-3; PMRA Reg. νούμερο. 30821. 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
 
Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία αυτή από τον προμηθευτή. 
 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ημερομηνία αναθεώρησης    21/01/2014 
 
Πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας 
 
H319    Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στους οφθαλμούς 
H226    Εύφλεκτο υγρό και ατμοί 
H336    Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
 
Πλήρες κείμενο προειδοποιητικών δηλώσεων 
 
P102:    Μακριά από παιδιά. 
Ρ260    Μην αναπνέετε ατμούς / σπρέι 
Ρ305    ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ρ313    Λάβετε ιατρική συμβουλή. 
Ρ351    Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Ρ337    Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: 
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Ρ338 Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το 
κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

 
Συνδυασμένες δηλώσεις 
 
Ρ305+Ρ351+Ρ338 - ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Λάβετε ιατρική συμβουλή . Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, 

εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Ρ337+Ρ313 - Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Λάβετε ιατρική συμβουλή. 
 
Αριθμός CAS 
 
42822-86-6 είναι ο αριθμός CAS για το κύριο συστατικό του Citriodiol®, p-menthane-3,8-diol (PMD). 
Το CAS αριθ. 1245629-80-4 ανατέθηκε πρόσφατα από την ACS για το Citriodiol® στο αλλά δεν έχει 
ακόμη πλήρως εγκριθεί λόγω της αναγνώρισης και της κοινοποίησης Citriodiol® υπό 42822-86-6 
για τους σκοπούς της οδηγίας 98/8 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κοινοβούλιο. Το PMRA στον 
Καναδά αναγνωρίζει το 1245629-80-4 ως CAS Νο. Για Citriodiol®. 
 
Αλλαγές 
 
Παράγραφος 1 – Ο όγκος του αναγνωριστικού προϊόντος έχει καταργηθεί 
Παράγραφος 5- Το Citriodiol® αντικαταστάθηκε με το Mosi-guard® Natural Spray  
Παράγραφος 16 - Τροποποιημένοι κανονισμοί 
 
Βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων: 
 
Για τα αναφερόμενα τελικά σημεία του Citriodiol® αναφέρονται μελέτες που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο του φακέλου που υποβλήθηκαν βάσει των κριτηρίων της οδηγίας 98/8 / ΕΚ. Στοιχεία για την 
προπανόλη-2 και την αιθανόλη που προέρχονται από προμηθευτές πρώτων υλών MSDS. Το παρόν 
Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 για το REACH. Οι πληροφορίες που περιέχονται 
σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι σωστές με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και τις 
πεποιθήσεις κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης, ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση σε αυτήν 
ακρίβεια. Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί μόνο ως καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση, 
αποθήκευση και χειρισμού αυτού του υλικού. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν μόνο το καθορισμένο 
υλικό και μπορεί να μην είναι έγκυρη όταν το υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά. 


