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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα,  16/11/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                Αριθ. πρωτ.: 9746/285102 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση:       Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 9287241, -167 
EMAIL: biocides@minagric.gr 

 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) 
σκευάσματος MITE-KILLER» 

 
 

 
 
          
       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 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 τα άρθρα 32 και 33.  

2. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 

γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16
ης

 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. 

4. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β’ 1367) κοινή υπουργική απόφαση «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».  

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/795 της Επιτροπής της 10
ης

 Μαΐου 2017 για την 

έγκριση του πυρογενούς συνθετικού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου, νανομορφή, με 

επιφανειακή επεξεργασία, ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 18 . 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος MITE-KILLER που έλαβε στην Γαλλία με 

αριθμό R4BP3 ASSET No: FR-0013670-0000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 

19(5) του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 
8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β’ 4612/19-10-2020) Y.A. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.  

9. Την αριθ. BC-AH078624-42 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης 

εταιρίας και τις συμπληρωματικές αιτήσεις με αρ. πρωτ. 9277/272431/19-09-2022 και 

9746/285102/28-09-2022. 
 

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

 
I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0539 (R4BP3 ASSET No: GR-0029770-0000) στο 

βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: MITE-KILLER 

             Pankill for Bed Bugs 

           FOR BUG PLUS 

           FOR MITE PLUS 

 

2. Mορφή: Αερόλυμα (AE) 

 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο): 1,67 % β/β 

    Ουσίες που προκαλούν ανησυχία:  

    Υδρογονάνθρακες, C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά: 58,33 % β/β 

  βοηθητικές ουσίες:  98,33 %  β/β 

          
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία: Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο): 90% 

                                         

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Rentokil Initial plc, Ηνωμένο Βασίλειο 
 
6. Κάτοχος της έγκρισης: Denka REGISTRATIONS B.V., Gildeweg 37a, 3771NB, Barneveld, Ολλανδία 

 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Denka International B.V., Ολλανδία 

 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Denka International B.V., Ολλανδία 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Denka International B.V., Ολλανδία 

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

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  
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ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 
- 

 
ΙV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-01-2029. 
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. 

 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (B’ 1367/16-5-2016) K.Y.A.. 

 

 

               
 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής 

Δ/νσης Γεωργίας» 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  

                   
 

 
                   
                          Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 

ΚΟΙΝ: 1) Denka REGISTRATIONS B.V., Gildeweg 37a, 3771NB, Barneveld, Ολλανδία 

Ε.Δ. : Τμήμα Γ3 
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
 

MITE-KILLER  
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 

 

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

MITE-KILLER ΕΛΛΑΔΑ 

Pankill for Bed Bugs ΕΛΛΑΔΑ 

FOR BUG PLUS ΕΛΛΑΔΑ 

FOR MITE PLUS ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Denka REGISTRATIONS B.V. 

Διεύθυνση Gildeweg 37a, 3771NB, 

Barneveld, Ολλανδία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0539 

Ημερομηνία έκδοσης 16/11/2022 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31/01/2029 

 

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή Denka International B.V. 

Διεύθυνση παρασκευαστή Gildeweg 37a, 3771NB, Barneveld, Ολλανδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Hanzeweg 1, 3771 NG, Barneveld, Ολλανδία 

 

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

Δραστική ουσία  Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο) 

Όνομα παρασκευαστή Rentokil Initial plc 

Διεύθυνση παρασκευαστή  Foundry Court, RG13 5PY, Horsham, Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής  

4 Liverpool Road, WA5 1AB, Warrington, Ηνωμένο 

Βασίλειο 
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2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 

 

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 

 

 

2.2 Τύπος σκευάσματος 
AE - Αερόλυμα 

 

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 

 

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 

 

Ταξινόμηση 

Εικονογράμματα 
κινδύνου 

     
Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Δήλωση 
επικινδυνότητας 

H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 

H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να 

διαρραγεί. 

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Η411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης Ρ101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 

περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P211: Μη ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή 

ανάφλεξης. 

P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 

Κοινό όνομα Ονομασία 
κατά IUPAC 

Δράση  CAS number EC 
number 

Περιεκτικότητ
α (%) 

Συνθετικό 

άμορφο 

διοξείδιο του 

πυριτίου (νανο) 

Silicon 

dioxide 

Δραστική 

Ουσία 

112926-00-8 

 

231-545-4 

 

1,67 

Υδρογονάνθρακε

ς, C7, ν-αλκάνια, 

ισοαλκάνια, 

κυκλικά 

Hydrocarbo

ns, C7, n-

alkanes, 

isoalkanes, 

cyclics 

Μη 

δραστική 

ουσία 

 927-510-4 58,83 
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Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε 

σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 

Ρ264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Ρ271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 

χώρο. 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 

ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με 

άφθονο νερό. 

Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 

παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία. 

Ρ321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες πρώτων 

βοηθειών στην ετικέτα). 

Ρ332+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος. 

Συμβουλευθείτε γιατρό. 

Ρ362+Ρ264: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Ρ403+Ρ233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να 

διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P501: Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους 

τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς 

κανονισμούς. 

 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 

 

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Κοριοί 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 

καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius 

Κοινή ονομασία: Κοριός 

Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία, Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων, 

Ωά 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες και σε επιφάνειες 

κατά των κοριών.  

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών. 
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Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Δόση εφαρμογής: 40 γρ. ανά τετρ.μέτρο (9 τετρ. μέτρα ανά 

δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού ανά τετρ. 

μέτρο χωρίς το σωληνάκι ψεκασμού και 40 δευτερόλεπτα 

ψεκασμού ανά τετρ. μέτρο με το σωληνάκι ψεκασμού. 

 

Για θεραπευτικές εφαρμογές, ο ελάχιστος αριθμός εφαρμογών 

είναι 3 με μεσοδιάστημα 1 έως 4 εβδομάδων. 

Επαναλάβετε, εάν παρατηρηθεί νέα προσβολή ή σε περίπτωση 

καθαρισμού, χωρίς να υπερβείτε τις 11 εφαρμογές ανά έτος. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό 

Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Μεταλλικό δοχείο πολλαπλών ψεκασμών αερολύματος των 

500 ml με εποξυφαινολική λάκα. 

Το αφαιρούμενο σωληνάκι ψεκασμού μπορεί να εισαχθεί στο 

ακροφύσιο ψεκασμού. 

 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 
⁻    Ψεκάστε σε όλες τις ρωγμές, εσοχές και τις χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν οι 

κοριοί. 

⁻    Δημιουργήστε φραγμούς ψεκάζοντας τα πλαίσια των κρεβατιών, τις σανίδες (ή μια λωρίδα 

20 cm στο κάτω μέρος των τοίχων). 

⁻    Καθαρίστε προσεκτικά τα δωμάτια πριν από την εφαρμογή. 

⁻    Μην το εφαρμόζετε σε στρώματα. 

 
4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 
⁻    Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές. 

⁻    Για επαγγελματική χρήση, να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη 

φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο 

της άδειας που αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος). 

 
4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών 
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 

 
4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 

 
4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 
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4.1 Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Κόκκινα ακάρεα πουλερικών 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 

καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Ακαρεοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Επιστημονική ονομασία: Dermanyssus gallinae 

Κοινή ονομασία: κόκκινο άκαρι των πουλερικών 

Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία, Νύμφες, Ωά 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Εφαρμογή σε επιφάνειες κατά των κόκκινων ακάρεων των 

πουλερικών.  

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Δόση εφαρμογής: 40 γρ. ανά τετρ.μέτρο (9 τετρ. μέτρα ανά 

δοχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού ανά τετρ. 

μέτρο. 

 

Ελάχιστο: 1 εφαρμογή με υπολειμματική δράση έως και 7 

εβδομάδες. 

 

Μέγιστο: 5 εφαρμογές ανά έτος. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Μεταλλικό δοχείο πολλαπλών ψεκασμών αερολύματος των 

500 ml με εποξυφαινολική λάκα. 

 
4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 
⁻    Ψεκάστε τα σημεία που κάθονται τα πτηνά (κούρνιες), (φωλιές), κάτω από τους δίσκους... 

και σε όλες τις γωνίες, ρωγμές και χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν τα ακάρεα. 

⁻    Υπολειμματική δράση μέχρι 7 εβδομάδες. 

⁻    Καθαρίστε προσεκτικά τα κλουβιά, τους περιστερώνες ή τους ορνιθώνες πριν την 

εφαρμογή. 

 
4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 
⁻    Απομακρύνετε τα πτηνά/πουλερικά πριν από την εφαρμογή. 

⁻    Απομακρύνετε όλες τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό πριν από τη εφαρμογή. 

⁻    Σκεπάστε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με 

ζωοτροφές και πόσιμο νερό. 

 
4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών 
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 
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4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 

 
4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 
Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης 

 

5. Οδηγίες για τη χρήση 

5.1 Οδηγίες χρήσης 
⁻    Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις 

οδηγίες που περιέχει. 

⁻    Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. 

⁻    Κατά τον ψεκασμό, κρατήστε το αερόλυμα σε απόσταση 30 cm από τις επιφάνειες. 

⁻    Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής ή μετά τον καθαρισμό χωρίς να υπερβείτε τον 

μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων εφαρμογών ανά έτος. 

 

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου 
⁻    Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 

ανάφλεξης. 

⁻    Πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά τον χειρισμό. 

⁻    Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε εκεί όπου χρησιμοποιείται το προϊόν. 

⁻    Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους και ζώα. 

⁻    Ψεκάζετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

⁻    Μην το χρησιμοποιείτε ως σπρέι χώρου. 
 

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
 
⁻    Διαταραχή της συνείδησης: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό· τοποθετήστε το 

άτομο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. 

⁻    Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπαυθεί σε 

ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, 

συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. 

⁻    Επαφή με το στόμα/κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως 

γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σε περίπτωση επαφής του στόματος με 

μεγάλες ποσότητες. 

⁻    Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το 

μολυσμένο δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, επισκεφτείτε γιατρό. 

⁻    Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας ενίοτε τα άνω και 

τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης 

ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό. 

-    Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777  
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5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

⁻    Διάθεση του υλικού και του περιέκτη του σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών 

αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. 

⁻    Η απόρριψη αυτής της συσκευασίας στο περιβάλλον θα απαγορευτεί. 

⁻    Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις και ρεύματα. 

 

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης 

⁻    Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 

ανάφλεξης 

⁻    Μην καπνίζετε. 

⁻    Χρόνος ζωής: 24 μήνες. 

⁻    Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. 

⁻    Μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς. 

6. Άλλες πληροφορίες 

⁻    Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 

-    Η ετικέτα επαγγελματικής και μη επαγγελματικής χρήσης θα τυπωθεί ξεχωριστά για να 

αποφευχθεί πιθανή παραπλάνηση. 
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