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AQUABAC 200G 
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: CERA SAS 
16, RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 ΠΑΡΙΣΙ, ΓΑΛΛΙΑ 
Τηλ. +33 140080081 
Όνομα προϊόντος: AQUABAC 200G 
Δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subspecies israelensis 
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

OSHA    ACGIH 
Όνομα (CAS NO.)  PEL    TLV 
Bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis 
Ορότυπος Η-14 
Μείγμα που θεωρείται επικίνδυνο ανά 
Κριτήρια OSHA   NL    NL 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Εμφάνιση: Σαν κόκκος καλαμποκιού, Δυναμικότητα: 200 ITU/mg. 

Διαλυτότητα: μη εφαρμόσιμο  

Σημείο βρασμού: μη εφαρμόσιμο 

pH: μη εφαρμόσιμο 

ιξώδες: μη εφαρμόσιμο 

πίεση ατμών: μη εφαρμόσιμο 

Πυκνότητα όγκου: 22-26-lbs/κυβικό πόδι 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ: 
Σημείο ανάφλεξης: N/A 
Μέσα πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα για την αιτία πυρκαγιάς. 
Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης: Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή. 
Ασυνήθιστοι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης: N/D 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Ασυμβατότητα: Μην εκθέτετε σε διαλύματα με υψηλή αλκαλικότητα. 
Επικίνδυνη αποσύνθεση : N/D 
Συνθήκες προς αποφυγή: N/D 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 
Οδοί εισόδου: Εισπνοή – Όχι 

Δέρμα - Όχι 
Κατάποση - Όχι 

Τοξικότητα από στόματος: LD50 >5,000 mg/kg b.w. (αρουραίοι-άρρενα & θήλεα),  
Τοξικότητα από δέρματος: LD50 >2,000 mg/kg b.w. 
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Ερεθισμός δέρματος και οφθαλμών: το προϊόν θεωρείται ως μη ερεθιστικό σε κουνέλια (δέρμα και 
οφθαλμοί). 
Ευαισθητοποιητής του δέρματος: Μελέτες ευαισθητοποίησης του δέρματος σε ινδικά χοιρίδια έδειξαν 
ότι το προϊόν είναι μη ευαισθητοποιητικός παράγοντας. 
Τοξικότητα από αναπνοή: LC50  = 25,1 mg/L (4h, rats) 
 

Διαβρωτικότητα: Μη διαβρωτικό. 
AQUABAC (200 G) ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ 
Καρκινογένεση: NTP - NL 

IARC - NL 
OSHA - NL 
ACGIH - NL 

Σημεία και συμπτώματα έκθεσης: N/D 
Ιατρικές καταστάσεις που επιδεινώνονται από την έκθεση: N/D. Προϋπάρχουσες οφθαλμικές βλάβες 
ή πνευμονική νόσο. 
 

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα 
μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Κανένα 
γνωστό αντίδοτο. 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 
Ξανακλείστε ερμητικά τα δοχεία με τα αχρησιμοποίητα υλικά. Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις 
ζωοτροφές με την αποθήκευση ή την απόρριψη. Αποθηκεύστε σε ασφαλές, δροσερό, στεγνό, καλά 
αεριζόμενο δωμάτιο, κτίριο ή καλυμμένο χώρο. Αποφύγετε θερμοκρασίες πάνω από 30 οC. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 
Απορροφήστε τη διαρροή με ένα αδρανές υλικό, όπως άργιλο, και τοποθετήστε το σε ένα δοχείο για 
απόρριψη. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: 
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Sara Title III Δεδομένα: 
Κατηγορίες κινδύνου 311 και 312: 
Άμεσος κίνδυνος για την υγεία - Κανένας 
Καθυστερημένος κίνδυνος για την υγεία - Κανένας 
Κίνδυνος πυρκαγιάς - Κανένας 
Αντιδραστικός κίνδυνος - Κανένας 
Κίνδυνος ξαφνικής έκλυσης πίεσης - Κανένας 
Κατηγορίες κινδύνου 302: Εξαιρετικά Επικίνδυνες Ουσίες - Καμία 
Κατηγορίες κινδύνου 313: Τοξικές χημικές ουσίες – Καμία 
 
Δηλώσιμη ποσότητα CERCLA - Δεν αναφέρεται 
Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις στο παρόν πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, αλλά δεν πρέπει να 
ερμηνεύονται ως εγγύηση ή αντιπροσώπευση για την οποία αναλαμβάνουμε τη νομική ευθύνη. Οι 
χρήστες θα πρέπει να διενεργούν επαρκή επαλήθευση και δοκιμές για να προσδιορίσουν την 
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καταλληλότητα για τον συγκεκριμένο σκοπό οποιασδήποτε πληροφορίας ή προϊόντος που αναφέρεται 
στο παρόν. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 
 
 
Υπόμνημα: 
N/A = Δεν ισχύει 
N/D = Δεν έχει προσδιοριστεί 
N/L = Δεν αναφέρεται 


