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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ 8, συντηρητικό ξύλου) 
σκευάσματος SERPOL GEL II» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον 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 ειδικότερα 
τα άρθρα 19, 32 και 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. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 
γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «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. 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. 

6. 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.  

Αθήνα, 30-12-2022 
Αριθ. πρωτ.: 13643/397358 
 

ΑΔΑ: 
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7. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1090/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 
σχετικά με την έγκριση περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε 
βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 και 18. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ71/Α/8-5-2009) ≪Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) ≪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 
2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 
2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής≫ 
σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκαν στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 οι 
δραστικές ουσίες IPBC (βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδοπροπιν-2-υλιο) και propiconazole για 
τύπο προϊόντων 8. 

9. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς SERPOL GEL II που έλαβε στη 
Ισπανία με αριθμό R4BP3 ASSET No: ES-0027621-0000, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

10. Την αριθ. BC-QG023768-29 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. 
πρωτ. 1826/55489/01-03-2022 και 3521/100893/13-04-2022 συμπληρωματικές αιτήσεις 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και της απαντήσεις του ΚΜ αναφοράς (Ισπανία) σε 
ερωτήματα με αρ. επικοινωνίας στο R4BP3 NMP-C-1601282-09-00/F (αρ. πρωτ. 
7763/226292/03-08-2022) και NMP-C-1633918-03-00/F (20-12-2022. 

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

                   
I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ8-0153 (R4BP3 Asset No: GR-0028460-0000) 

στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: SERPOL GEL II 
2. Mορφή: GD - Γέλη για άμεση εφαρμογή  
3. Εγγυημένη σύνθεση:  Permethrin 0,376 % β/β 

Propiconazole 0,865 % β/β  
IPBC 0,402 % β/β                    
Βοηθητικές ουσίες: 98,357 % β/β 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή 
δραστική ουσία: Permethrin 93 %, Propiconazole 93 %, IPBC 98 % 

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Permethrin: Caldic    Denmark A/S, Δανία (δια της Tagros 
Chemicals India Ltd, Ινδία) 

Propiconazole: Janssen PMP, Βέλγιο  

IBPC: Troy Chemical Company BV, Ολλανδία 
6. Κάτοχος της έγκρισης: MYLVA S.A., Via Augusta, 48, 08006 Barcelona, Ισπανία 
     Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά: ΔΑΦΝΗ AGROTRADE, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα 
        
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: MYLVA S.A., Ισπανία 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: MYLVA S.A., Ισπανία 

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: MYLVA S.A., Ισπανία 
 

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  
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ΙΙΙ.   Καταστήματα πώλησης: Δεν εφαρμόζεται 

 
IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α.   Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 28-07-2025. 
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 ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 
 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής 

Δ/νσης  Γεωργίας» 
 

Ο/Η  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 

                   
 

Δρ A. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.  MYLVA S.A., Via Augusta, 48, 08006 Barcelona, Catalonia, Ισπανία 
(Δια της ΔΑΦΝΗ AGROTRADE, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα) 
 Ε.Δ.: Τμήμα Γ3                  
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
 

SERPOL GEL II  
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  

SERPOL GEL II ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 
 
Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα MYLVA S.A. 

Διεύθυνση Via Augusta, 48, 08006 Barcelona 
Ισπανία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ8-0153 
Ημερομηνία έκδοσης 30-12-2022 
Ημερομηνία λήξης έγκρισης 28-07-2025 

 
 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 
 
Όνομα παρασκευαστή MYLVA S.A. 
Διεύθυνση παρασκευαστή Via Augusta 48, 08006 Barcelona Ισπανία 
Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Sant Galderic 23, Polígono Industrial Ponent, Sant pol de Mar, 
08395 Barcelona Ισπανία 

 
 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 
 
Δραστική ουσία  Permethrin 

Όνομα παρασκευαστή Caldic Denmark A/S  (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals 
India Limited (India)) 

Διεύθυνση παρασκευαστή Odinsvej 23, DK- 8722 Hedensted Δανία 
Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Tagros Chemicals India Limited A4 / 1 & 2 SIPCOT INDUSTRIAL 
COMPLEX, PACHAYANKUPPAM, 607 005 CUDDALORE Tamil 
Nadu Ινδία 

 
Δραστική ουσία  Propiconazole 

Όνομα παρασκευαστή Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV 
Διεύθυνση παρασκευαστή Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Βέλγιο 
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Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd. North Area of 
Dongsha Chem-Zone, 215600 Zhangjiagang Κίνα 

 
Δραστική ουσία  IPBC 

Όνομα παρασκευαστή Troy Chemical Company BV 
Διεύθυνση παρασκευαστή Uiverlaan 12e, 3145 Maassluis Ολλανδία 
Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

8 Vreeland Road P.O. Box 955, Florham Park, 07932 New Jersey 
Ηνωμένες Πολιτείες 

 
 
 
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 Περιεκτικότητα 

(%) 

Permethrin 3-
phenoxybenzyl 
(1RS,3RS;1RS,3
SR)-3-(2,2- 
dichlorovinyl)-
2,2-
dimethylcyclo
propanecarbox
ylate 

Δραστική 
Ουσία 

52645-53-1 258-067-9 0,376  
 
 
 

Propiconazole 1-[[2-(2,4-
dichlorophenyl
)-4-propyl-1,3-
dioxolan-2-
yl]methyl]-1H-
1,2,4-triazole 

Δραστική 
Ουσία 

60207-90-1 262-104-4 0,865  
 
 

IPBC 3-iodo-2-
propynyl 
butylcarbamat
e 

Δραστική 
Ουσία 

55406-53-6 259-627-5 0,402  
 

Naphthalene  Μη 
δραστική 
ουσία 

91-20-3 202-049-5 0,006 

Aliphatic hydrocarbon Hydrocarbons, 
C12-C16, 

Μη 
δραστική 

64742-47-8 265-149-8 70,534 
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isoalkanes, 
cyclics, <2% 
aromatics 

ουσία 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος 
 GD - Γέλη για άμεση εφαρμογή 
 
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1272/2008 
 
Ταξινόμηση 
Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 
Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με               

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH066  Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρµατος ή σκάσιµο. 
EUH208  Περιέχει περμεθρίνη, IPBC, προπικοναζόλη, 1,2-

βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-
2Η-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλ-2ισοθειαζολ-3-όνης 
(3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Δηλώσεις προφύλαξης P201    Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P202   Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε 
τις οδηγίες προφύλαξης. 

P273    Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το 
πρόσωπο/ τα αυτιά. 

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:  
Επισκεφθείτε γιατρό. 

P391    Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P405    Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για επικίνδυνα απόβλητα. 
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4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1: Προληπτική εφαρμογή – Επιφανειακή εφαρμογή με 
ρολό/πινέλο (εσωτερικοί χώροι) – Επαγγελματίες χρήστες. 

Τύπος προϊόντος TΠ8 - Συντηρητικά ξύλου 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Συντηρητικό ξύλου με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση που 
εφαρμόζεται προληπτικά σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2 

Οι κατηγορίες ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 335 
περιγράφονται στο Μέρος 6 

Οργανισμοί στόχοι 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ξυλοφάγα  έντομα: 
 Reticulitermes sp. - Τερμίτες 
 Hylotrupes bajulus L. - Προνύμφες ξυλοφάγων κολεοπτέρων 

 
Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο: 

 Μύκητες που προκαλούν σήψη καστανού μεταχρωματισμού 
στο ξύλο 

 Μύκητες που προκαλούν μεταχρωματισμό στο ξύλο 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 
Ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1: 
Εφαρμόζεται σε ξυλεία ή σε προϊόν με βάση το ξύλο που 
βρίσκεται μέσα σε κτήρια, προφυλαγμένη από τις καιρικές 
συνθήκες και την υγρασία  
  
Ξυλεία κατηγορίας χρήσης 2: 
Εφαρμόζεται σε ξυλεία ή σε προϊόν με βάση το ξύλο που 
προφυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο από τις καιρικές συνθήκες 
και μπορεί να υποβάλλεται περιστασιακά σε ύγρανση (όχι 
τακτικά) 

Μέθοδος (οι) εφαρμογής Ετοιμόχρηστο σκεύασμα 

Επιφανειακή εφαρμογή με ρολό ή πινέλο  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

200 g προιόντος/m2 ξύλου (250 ml/m2)  

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μεγέθη και υλικό 
συσκευασίας 

Πλαστικό δοχείο (PP) των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml και  1, 2, 
5, 7, 7.5, 10, 25, 50, 60, 100, 200 L 

 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 
βλ. 5.1. 
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4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 
βλ. 5.2. 

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 

βλ. 5.3. 

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

βλ. 5.4. 

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

βλ. 5.5. 

 
 
Πίνακας 2. Χρήση #2: Προστατευτική εφαρμογή – Επιφανειακή εφαρμογή με 
ρολό/πινέλο (εσωτερικοί χώροι) – Επαγγελματίες χρήστες. 

Τύπος προϊόντος ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Προστατευτική εφαρμογή σε ξυλεία προσβεβλημένη από 
ξυλοφάγα έντομα 

Οργανισμοί στόχοι 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ξυλοφάγα  έντομα: 
 Reticulitermes sp. - Τερμίτες 
 Hylotrupes bajulus L. - Ξυλοφάγα κολεόπτερα 

 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 
Εφαρμογή σε ξυλεία ή σε προϊόν με βάση το ξύλο που βρίσκεται 
μέσα σε κτήρια, προφυλαγμένη από τις καιρικές συνθήκες και την 
υγρασία, αλλά μπορεί να υποβάλλεται περιστασιακά σε ύγρανση 
(όχι τακτικά) 

Μέθοδος (οι) εφαρμογής Προστατευτική εφαρμογή με ρολό ή πινέλο 

Δρα απευθείας 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

 250g προιόντος/m2 ξύλου (300 ml/m2) 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μεγέθη και υλικό 
συσκευασίας 

Πλαστικό δοχείο (PP) των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000  ml και  1, 
2, 5, 7, 7.5, 10, 25, 50, 60, 100, 200 L 
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4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 
βλ. 5.1. 

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 
βλ. 5.2. 

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 

βλ. 5.3. 
4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας 
του που σχετίζονται με τη χρήση 

βλ. 5.4. 
 
4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 
βλ. 5.5. 
 
 
 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
Να διαβάζετε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Να αερίζετε επαρκώς το χώρο όπου εφαρμόζεται το προϊόν. 
Μόνο για μαλακή ξυλεία. 
Βεβαιωθείτε ότι πριν την εφαρμογή το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό απαλλαγμένο από 
πριονίδια ή οποιοδήποτε είδος φινιρίσματος ή επίστρωσης (λουστραρίσματος). 
Να εφαρμόζετε απευθείας το προϊόν με ρολό ή πινέλο, χωρίς αραίωση ή ανάμιξη με άλλα 
προϊόντα. 
Να εφαρμόζετε μια ομοιόμορφη στρώση στην επιφάνεια του ξύλου σύμφωνα με τη 
αναγραφόμενη στην ετικέτα δοσολογία και αφήστε να στεγνώσει μέχρι να απορροφηθεί 
πλήρως το προϊόν. 
 
 
 
5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή του 
προϊόντος (το υλικό του ενδύματος να προσδιορίζεται από τον κάτοχο αδείας στις 
πληροφορίες του προϊόντος). 
Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος και πριν από τα 
γεύματα. 
Να μην το χρησιμοποιείτε σε ξυλεία που μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, 
ζωοτροφές και οικόσιτα ζώα. 
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Να μην μολύνετε τα τρόφιμα, τα σκεύη φαγητού ή τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα. 
Χειριστείτε το προϊόν και στεγνώστε το φρεσκοεπεξεργασμένο ξύλο σε μέρη με 
καλό εξαερισμό. 
Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες 
μέχρι να στεγνώσουν. 
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. 
Ενδέχεται να είναι επιβλαβές για προστατευόμενα είδη όπως νυχτερίδες, σφήκες ή πουλιά. Η 
παρουσία προστατευόμενων ειδών στην περιοχή που πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν 
πρέπει να αξιολογείται πριν από τη χρήση του. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα προστασίας. 
Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι 
αναποτελεσματική και να το αναφέρουν απευθείας στον κάτοχο της άδειας. 
 
 
 
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 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν 
τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του 
δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. 
ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
 
 
 
5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 
Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που δημιουργούνται κατά 
την εφαρμογή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. 
Να απορρίπτετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Να μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε 
σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις. 

 
 
 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης 
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Κρατήστε το μακριά από παιδιά και τα ζώα/κατοικίδια. 
Να φυλάσσεται στην ερμητικά κλεισμένη αρχική συσκευασία. 
Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. 
Προστατέψτε από τον παγετό. 
Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια 
 
 
 
6. Άλλες πληροφορίες 
 

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 
ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 
Κατηγορία 1 Εσωτερικά -Ξηρή 
Κατηγορία 2 Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή 
Κατηγορία 3 Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους  

       Υποκατηγορία 3.1 Περιστασιακά υγρή 
       Υποκατηγορία 3.2  Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα 

Κατηγορία 4 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος  
Κατηγορία 5 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος  
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