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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 33 και 86.  

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. 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».  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2014 (ΦΕΚ 35/Α/12-2-2014) «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 
2013/3/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής» 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

mailto:biocides@minagric.gr
ΑΔΑ: 9ΠΨΑ4653ΠΓ-ΧΘΜ



ΑΔΑ:  

\\dpfp-srv-1\biocides\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\QUIMICA DE MUNGUIA\TERMIGARD 

PLUS\ΕΓΚΡΙΣΗ\TERMIGARD PLUS_MRP.docx 

σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η 
δραστική ουσία diflubenzuron  για ΤΠ18. 

6. Την άδεια διάθεσης του προϊόντος TERMIGARD PLUS που έλαβε στην Ισπανία με αριθμό 
(R4BP3 ASSET No: ES-0012803-0000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 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 αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 
Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ). 

9. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

10.Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 case number: BC-LL051916-25) και την αρ. 
πρωτ. 102/3478/8-1-2020 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 
 

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

 
 

I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0421 (R4BP3 ASSET NO: GR-0023921-
0000) στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

1. Εμπορικό όνομα: TERMIGARD PLUS 
2. Mορφή: Κοκκώδες δόλωμα (εμποτισμένοι κόκκοι κυτταρίνης) 
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: diflubenzuron 0,25 β/β 
                                           Βοηθητικές ουσίες: 99,75  β/β 
                                              
 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  96% 
 
5. Παρασκευαστής της δ.ο: Chemtura Europe Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A., Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 
(Vizcaya), Ισπανία 

     
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A., Ισπανία 
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A., Ισπανία 
 

 
9.Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: QUÍMICA DE MUNGUÍA, 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 

Το προϊόν θα πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε 
συνεργεία απεντόμωσης - μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.  
Οι συσκευασίες θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η 
πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας». 
 

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 26/03/2029. 
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. 

 
VΙ. 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. 

 
 

                  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α 
                   
 
 
                          Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
 

                   .                     
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
TERMIGARD PLUS 

 
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες  

ΑΔΑ: 9ΠΨΑ4653ΠΓ-ΧΘΜ



                                                                                                                                              

Σελίδα 5 από 10  

1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

TERMIGARD PLUS  Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A. 
 

Διεύθυνση Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 
(Vizcaya) Ισπανία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0421 

Ημερομηνία έκδοσης 26-05-2020 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 26/03/2029 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A. 
 

Διεύθυνση παρασκευαστή Derio Bidea, 51, 48100 Munguía (Vizcaya) Ισπανία 
 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Derio Bidea, 51, 48100 Munguía (Vizcaya) Ισπανία 
 

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

Δραστική ουσία  Diflubenzuron (διφλουβενζουρόνη) 

Όνομα παρασκευαστή Chemtura Europe Limited 

Διεύθυνση παρασκευαστή Kennet House, 4 Langley Quay, Slough, SL3 6EH 
Berkshire Ηνωμένο Βασίλειο 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Kennet House, 4 Langley Quay, Slough, SL3 6EH 
Berkshire Ηνωμένο Βασίλειο 

 
 
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 Περιεκτικ
ότητα (%) 
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Diflubenzuron 
(διφλουβενζου
ρόνη) 

1-(4-
chlorophenyl)-3-
(2,6- 
difluorobenzoyl)
urea 

Δραστική 
ουσία 

35367-38-5 252-529-3 0.25 

CELLULOSE   9004-34-6 232-674-9 99.75 

 
 
 
2.2 Τύπος σκευάσματος 
 
Κοκκώδες δόλωμα(εμποτισμένοι κόκκοι κυτταρίνης) 
 
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση               

Επισήμανση        
          
 

      
 

Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου σε ως επικίνδυνο απόβλητο, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 

Παρατηρήσεις:  

 
 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Χρήση 1:- Πίνακας 1 - Εντομοκτόνο κατά των τερμιτών -σε εσωτερικούς χώρους- για 
επαγγελματίες χρήστες 
  

Τύπος προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο. Το προϊόν παρέχεται σε πλαστική σακούλα που 
πρέπει να αναμιχθεί με νερό πριν από την εισαγωγή του στους 
σταθμούς δόλωσης. 
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Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Reticulitermes sp. 
Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων  

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 
Εσωτερικά στις διαδρομές των τερμιτών σε οικίες, βιομηχανικά 
και δημόσια κτήρια. 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Σε δολωματικούς σταθμούς 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Εξαρτάται από τον αριθμό των συνδέσεων που 
δημιουργούνται μεταξύ των εξωτερικών δολωματικών 
σταθμών και από τον αριθμό των σημείων μέσα στο κτήριο 
όπου εμφανίζονται τερμίτες.  
Η συνολική ποσότητα δολώματος θα είναι πάντα συνάρτηση 
της κατανάλωσης.  
Το δόλωμα ανανεώνεται κάθε 35-40 ημέρες και αντικαθίσταται 
όταν καταναλωθεί όλο. Σε περίπτωση που η προσβολή 
επιμείνει, επαναλάβετε την διαδικασία. 
 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φακελάκια πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 50, 75, 
500 και 1000g. Χάρτινο κουτί που περιέχει 10 φακελάκια. 
 

 
Χρήση 2:-Πίνακας-2- Εντομοκτόνο κατά των τερμιτών -σε εξωτερικούς χώρους- για 
επαγγελματίες χρήστες 
  

Τύπος προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Δόλωμα εντομοκτόνου σκόνης κυτταρίνης  (προϊόν PT18) που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο τερμιτών (Reticulitermes sp.) 
μέσα και γύρω από βιομηχανικά, οικιακά και δημόσια κτήρια. 
Το προϊόν, παρέχεται σε πλαστική σακούλα και πρέπει να 
αναμιχθεί με νερό πριν από την εισαγωγή του στους 
δολωματικούς σταθμούς. 
 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Reticulitermes sp. 
Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων 
 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί Χώροι 
Εξωτερικά στις διαδρομές των τερμιτών. 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Σε δολωματικούς σταθμούς 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Εξαρτάται από τον αριθμό των συνδέσεων που 
δημιουργούνται μεταξύ των εξωτερικών δολωματικών 
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σταθμών και από τον αριθμό των σημείων μέσα στο κτήριο  
όπου εμφανίζονται τερμίτες. Η συνολική ποσότητα δολώματος 
θα είναι πάντα συνάρτηση της κατανάλωσης.  
 
Το δόλωμα ανανεώνεται κάθε 35-40 ημέρες και αντικαθίσταται 
όταν καταναλωθεί όλο. Σε περίπτωση που η προσβολή 
επιμείνει, επαναλάβετε την διαδικασία. 
 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φακελάκια πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 50, 75, 
500 και 1000g. Χάρτινο κουτί που περιέχει 10 φακελάκια. 

 
 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
Τοποθετήστε τα δολώματα σε άμεση επαφή με το προσβεβλημένο ξύλο ή μέσα σε 
διάτρητους σωλήνες που θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος, ώστε να φτάσουν σε όλες τις 
αποικίες που μπορεί να υπάρχουν στο περιβάλλον του κτιρίου. 
Η στρατηγική εφαρμογής του προϊόντος (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στάδια: 
- Στάδιο 1: Έρευνα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν με μέγιστη ακρίβεια οι διαδρομές των τερμιτών. Αυτό το βήμα 
γίνεται με εξοπλισμό ακριβείας. 

-Στάδιο 2: Τοποθέτηση δοκιμαστικών δολωμάτων. Μόλις προσδιοριστούν οι διαδρομές των 
τερμιτών, απαιτείται να τοποθετηθεί ένα δοκιμαστικό δόλωμα κυτταρίνης (υγρό 
χαρτόνι ή ένα κομμάτι ξύλου) προκειμένου να προσελκύσει τους τερμίτες και να 
διαπιστωθεί το επίπεδο προσβολής. Το δόλωμα δοκιμής εισάγεται σε ένα σταθμό 
δόλωσης ο οποίος τοποθετείται μέσα στο χώμα γύρω από το κτίριο (εξωτερική 
χρήση) ή τοποθετείται στους τοίχους ή το δάπεδο μέσα στο κτίριο στη μέση της 
διαδρομής των τερμιτών. 

- Στάδιο 3: Εφαρμογή δολώματος. Όταν τα δοκιμαστικά δολώματα  δείξουν την παρουσία 
τερμιτών (οι τερμίτες επιτίθενται απευθείας στο χαρτόνι ή το κομμάτι ξύλου), το 
προϊόν εφαρμόζεται αντικαθιστώντας τα δολώματα δοκιμής. Το προϊόν 
τοποθετείται στο σταθμό δόλωσης μέσα σε μια πλαστική σακούλα ή συμπληρώνει 
τον σταθμό δόλωσης (μόνο σε εξωτερικούς χώρους). Όταν το προϊόν εφαρμόζεται 
μέσα σε πλαστική σακούλα, η σακούλα τρυπιέται ή κόβεται στο σταθμό δόλωσης 
με μαχαίρι και ο σταθμός δόλωσης κλείνει και πάλι επιτρέποντας στους τερμίτες 
να εισέλθουν στους δολωματικους σταθμούς μέσα από τις μικρές σχισμές του 
σταθμού δόλωσης ή μέσω του δολώματος δοκιμών. 

 
Μην αναμιγνύετε με άλλες χημικές ουσίες. 
 Εξετάστε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: αν είναι απαραίτητο, πρέπει να 
διερευνηθούν τα αίτια μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
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Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να 
αναφέρουν στον κάτοχο της έγκρισης. 
 
 
5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα. 
Για να αποφύγετε κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 
Μην χρησιμοποιείτε στα τρόφιμα ούτε στα μαγειρικά σκεύη. 
Μην το εφαρμόζετε παρουσία παιδιών ή / και κατοικίδιων ζώων. 
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με 
τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα. 
Μην τρώτε τρόφιμα και μην ταΐζετε τα ζώα με φυτικά προϊόντα που καλλιεργούνται σε γη 
κοντά στους δολωματικούς σταθμούς. 
Απολυμάνετε ή / και αποδείξετε ότι η περιοχή δεν έχει υπολείμματα, πριν από οποιαδήποτε 
επαναφύτευση βρώσιμων καλλιεργειών, κοντά σε σημεία που έχουν υποβληθεί σε 
εφαρμογή. 
Φοράτε αδιάβροχα γάντια. 
Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με άλλα προϊόντα που δεν 
περιέχουν την ίδια δραστική ουσία για την αποφυγή των ανθεκτικών πληθυσμών. 
Σε περίπτωση εναλλαγής με άλλα προϊόντα, το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμοστεί ξανά μέχρι 
να ελεγχθεί η προσβολή. 
Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σύμφωνα με συνιστώμενες δόσεις και χρονικά διαστήματα. 
Πρέπει να αποφεύγονται, αν είναι δυνατόν, (α) περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί στο 
παρελθόν εντομοκτόνο κατά των τερμιτών μέσω της στρατηγικής φραγμού (barrier 
treatment) και (β) περιοχές που απέχουν λιγότερο από μισό μέτρο από τα θεμέλια του 
κτίσματος. 
Αφαιρέστε το δόλωμα και τους  δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της θεραπείας. 
Τα άδεια δοχεία, το μη χρησιμοποιούμενο προϊόν, το νερό πλύσης, τα δοχεία και άλλα 
απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα. 
Μεταφέρετε αυτά τα απόβλητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς 
Κωδικοποιήστε τα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2014/955 / ΕΕ. 
Μην απελευθερώνετε στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος 
αποχετεύσεων 
 
 
5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
Μέτρα α΄ βοηθειών: 
- Σε περίπτωση έκθεσης των οφθαλμών. ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, 
πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα μάτια ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
- Επαφή δέρματος; πλύνετε την εκτεθημένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς 
τρίψιμο. 
- Αν χρειαστεί, πάρτε το άτομο που έχει προσβληθεί σε κέντρο υγειονομικής περίθαλψης και 
να έχετε τη συσκευασία ή την ετικέτα μαζί σας όποτε είναι δυνατόν. 
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΚΤΕΘΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ! 
Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό: 
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• Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. 
ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 
Τα άδεια δοχεία, το μη χρησιμοποιούμενο προϊόν, το νερό πλύσης, τα δοχεία και άλλα 
απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα. 
- Παράδοση των αποβλήτων σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς 
- Κωδικοποιήστε τα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2014/955 / ΕΕ. 
Μην απελευθερώνετε στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος 
αποχετεύσεων. 
 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
Διατηρήστε στην αρχική συσκευασία. 
Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Διάρκεια ζωής 24 μήνες. 
 
 
6. Άλλες πληροφορίες 
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