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  ΤΜΗΜΑ 1:  Προσδιορισμός της ουσίας/ μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης  

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

- Εμπορικό όνομα: KAPTER ANT GEL BOX 
- Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 0/21 

- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων (ΤΠ 18) 

- Χρήση της ουσίας/μίγματος Εντομοκτόνο για βιοκτόνο χρήση (ΤΠ 18) 

- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

- Παρασκευαστής/Προμηθευτής: 
Zapi S.p.A. 
Via Terza Strada, 12 
35026 Conselve 
(Pd) Ιταλία 
Tηλ. +39 049 9597737  
Fax +39 049 9597735 

 
- Διεύθυνση E-mail του υπεύθυνου έκδοσης για το ΔΔΑ: techdept@zapi.it 

- Άλλες πληροφορίες αποκτούνται από: Τεχνικό τμήμα. 

- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 210 7793777 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων (24 ώρες) 

  ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας  
- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος  

- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1272/2008 
Aquatic Chronic 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

- Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1272/2008: 
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP. 

-  Εικονογράμματα κινδύνου 

GHS09 
 

- Προειδοποιητική λέξη: Μη εφαρμόσιμο 

- Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H411 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 και του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 

- 2.3 Άλλοι κίνδυνοι  

- Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑBT και αΑαB 

- ΑBT: Αυτό το μίγμα δεν περιέχει κάποια ουσία που να πληροί το κριτήριο ΑBT. 

- αΑαB: Αυτό το μίγμα δεν περιέχει κάποια ουσία που να πληροί το κριτήριο αΑαB. 
(Συνέχεια στη σελ. 2) 
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  ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά  

- 3.2 Μείγματα 
- Περιγραφή: Μείγμα των ουσιών που αναφέρονται κατωτέρω με μη επιβλαβείς προσμίξεις. 
- Επικίνδυνα συστατικά: 

CAS: 138261-41-3 
ELINCS: 428-040-8 
Index number: 612-252-00-4 

imidacloprid (ISO) 0,0204% 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000); Acute 
Tox. 4, H302 

CAS: 108-88-3 
EINECS: 203-625-9 
Index number: 601-021-00-3 

τολουόλιο <0,01% 
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; 
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 

- Επιπρόσθετες πληροφορίες: Για τη διατύπωση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου ανατρέξτε στο τμήμα 16. 

  ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών  

- 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
- Γενικές πληροφορίες: 

Ανατρέξτε στις κατωτέρω οδηγίες αναφορικά με την οδό έκθεσης.  
Κρατήστε τον περιέκτη ή την ετικέτα διαθέσιμη. 

- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 
Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. 
Σε περίπτωση συμπτωμάτων επικοινωνήστε με γιατρό. 

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, περιστασιακά σηκώνοντας τα άνω και κάτω βλέφαρα.  
Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο.  
Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.  
Καλέστε γιατρό εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ελάττωση της όρασης 

- Σε περίπτωση κατάποσης: 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 
Επικοινωνήστε με γιατρό. 

- 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες και μεταγενέστερες 
Δεν υπάρχουν άλλες σχετικές πληροφορίες. 

- 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Προειδοποίηση: επικοινωνήστε με ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή καλέστε το 2107793777. 

  ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  
- 5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
- Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σκόνη ή ψεκασμός με νερό. Καταπολεμείστε τις 

μεγάλες πυρκαγιές με ψεκασμό με νερό. 
- Για λόγους ασφαλείας, ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση, δεν υπάρχουν 

ακατάλληλοι εξοπλισμοί. 
- 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να 

παραχθούν τοξικά αέρια. 
- 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Εξοπλισμός πυροσβεστών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN469. 
- Προστατευτικός εξοπλισμός: 

Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή καύσης. 
Εξοπλισμός πυροσβεστών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN469. 

- Επιπρόσθετες πληροφορίες: 
Απορρίψτε τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης σύμφωνα με τους επίσημους 
κανονισμούς. 
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  ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  
- 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός  εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: 

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Κρατείστε μακριά τα άτομα που δεν έχουν προστασία. 

- 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  
Ειδοποιείστε τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση διαρροής σε δίοδο νερού ή στο αποχετευτικό σύστημα. Μην 
επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος σε νερά υπονόμων και σε εδαφικά ή υπόγεια νερά. 

- 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: 
Μετά τον καθαρισμό, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.  
Απορροφήστε τα υγρά συστατικά με απορροφητικό υλικό υγρών. 
Απορρίψτε το υλικό που συλλέχθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

- 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: 
Ανατρέξτε στο Τμήμα 7 για πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό. 
Ανατρέξτε στο Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 
Ανατρέξτε στο Τμήμα 13 για πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση αποβλήτων. 

  ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση  

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν 
αποτελούν στόχο. Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα. 
Μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να 
έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. 
Μην καπνίζετε κοντά στο προϊόν. 
Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. 

- Πληροφορίες για την προστασία σε φωτιά και έκρηξη: 
Ανατρέξτε στο τμήμα 6. 
Ανατρέξτε στο τμήμα 5. 

- 7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
- Απαιτήσεις για αποθήκες και δοχεία: 

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από 
πηγές θερμότητας. Φυλάσσετε μόνο στο αρχικό δοχείο. 

- Πληροφορίες για την αποθήκευση σε ένα κοινό αποθηκευτικό χώρο: 
Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα. 
Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, ποτά ή σκεύη αποθήκευσής τους. 

- Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης: 
Αποθηκεύστε μακριά από το φως. 
Προστατεύστε από τον παγετό. 
Προστατεύστε από την υγρασία και το νερό. 
 

- Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δόλωμα εντομοκτόνου τζελ για έλεγχο μυρμηγκιών. 

  ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία  

- Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων: Δεν υπάρχουν 
επιπρόσθετα στοιχεία· ανατρέξτε στο τμήμα 7. 

- 8.1 Παράμετροι ελέγχου 
- Συστατικά με τιμές ορίων που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: 

108-88-3 τολουόλιο 
TWA (GR) 
 
 
IOELV (EU) 

Μικρότερο χρονικό όριο: 384 mg/m³, 100 ppm 
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 192 mg/m³, 50 ppm 
Δ 
Μικρότερο χρονικό όριο: 384 mg/m³, 100 ppm 
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 192 mg/m³, 50 ppm 
δέρμα 

- Κανονιστικές πληροφορίες 
Οδηγίες 91/322/ΕΟΚ, 98/24/ΕΚ, 2000/39/ΕΚ, 2004/37/ΕΚ, 2006/15/ΕΚ, 2009/161/ΕΕ, 2017/164/ΕΕ, 2017/2398/ΕΕ, 
2019/983/ΕΕ. 

(Συνέχεια στη σελ. 4) 
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- 8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

- Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: 
- Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: 
Τα συνήθη προστατευτικά μέτρα πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό των χημικών ουσιών.  
Κρατείστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και στο 
τέλος της εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ή 
εισπνέετε κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

- Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται κατά την κανονική χρήση του προϊόντος. 

- Προστασία των χεριών: Δεν απαιτείται κατά την κανονική χρήση του προϊόντος. 

- Προστασία των ματιών: Δεν απαιτείται κατά την κανονική χρήση του προϊόντος. 

- Περιορισμός και εποπτεία της έκθεσης στο περιβάλλον: Ανατρέξτε στο τμήμα 6.. 

- Μέτρα διαχείρισης κινδύνου: Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

  ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες  
 

- 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
- Γενικές πληροφορίες 
- Όψη: 

Κατάσταση: Γέλη έτοιμη προς χρήση 

Χρώμα: Άχρωμο 
-  Οσμή: Χαρακτηριστική 
- Όριο οσμής: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

- Τιμή pH στους 20°C: 6,9 (CIPAC MT 75.3 - 1% υδατικό δ/μα) 
- Αλλαγή κατάστασης 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

- Σημείο ανάφλεξης: >130°C (Καν. (ΕΚ) 440/2008 A.9) 
- Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Μη εφαρμόσιμο. 

- Θερμοκρασία έκρηξης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Θερμοκρασία αποσύνθεσης:  Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:  Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.  

- Εκρηκτικές ιδιότητες:  Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης. 

- Σχετική πυκνότητα στους 20°C 1,3503 g/ml (CIPAC MT 3.2) 

- Πυκνότητα ατμών: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Ρυθμός εξάτμισης: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

(Συνέχεια στη σελ. 5) 

- Όρια εκρηκτικότητας:  
Χαμηλότερο: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

Ανώτερο: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Πίεση ατμών:  Μη εφαρμόσιμο. 
- Πυκνότητα: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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- Διαλυτότητα σε / Αναμιξιμότητα με: 
νερό: Αναμείξιμο 

- Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
- Ιξώδες: 

Δυναμικό στους 20°C: 10060.0 - 8536.7 cP (CIPAC MT 192) 

Κινηματικό: Μη εφαρμόσιμο. 
- 9.2 Άλλες πληροφορίες: Μη διαθέσιμες επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες. 

  ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα  

- 10.1 Αντιδραστικότητα: Κάτω από συνήθεις συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης, το προϊόν δεν παρουσιάζει 
κάποια επικίνδυνη αντίδραση. 

- 10.2 Χημική σταθερότητα: Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου και αν χρησιμοποιείται όπως συνιστάται. 

- Θερμική διάσπαση / συνθήκες προς αποφυγήν: Δε διασπάται εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

- 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης, δεν υπάρχει 
πιθανότητα επικίνδυνης αντίδρασης. 

- 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Δεν υπάρχουν άλλες σχετικές πληροφορίες. 

- 10.5 Μη συμβατά υλικά: 
Φυλάσσεται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
Δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με πιθανές ασυμβατότητες με άλλες ουσίες, συνιστάται να μην το 
χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. 

- 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:  
Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. 

  ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες  
- 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις   

- Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 
- Τιμές LD/LC50 σχετιζόμενες με την ταξινόμηση: 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
Κατάποση 
Δέρμα 
Εισπνοή 

LD50 
LD50 
LC50/4h 
 
 
LC50 

380-650 mg/kg bw (αρουραίος) 
>5000 mg/kg bw (αρουραίος) 
>0,069 mg/l 
(αρουραίος) 
Αερόλυμα. 
Μέγιστη εφικτή συγκέντρωση. 
>5323 mg/l 
(αρουραίος) 
Σκόνη. 
Μέγιστη εφικτή συγκέντρωση. 

- Επίπτωση αρχικού ερεθισμού: 
- Διαβρωτικότητα/Ερεθισμός του δέρματος Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται. 
- Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
- Ευαισθητοποίηση του δέρματος ή του αναπνευστικού συστήματος Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα 

κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
- Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
NOAEL - 
νευροτοξικότητα 

42 mg/kg bw 
(αρουραίος) 
Οξεία/Βραχυπρόθεσμα 

(Συνέχεια στη σελ. 6) 
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- Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης 
138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
Κατάποση NOAEL - 90d 23,5 mg/kg bw (σκύλος) 

Μεσοπρόθεσμα. 
9,3 mg/kg bw (αρουραίος) 
Μεσοπρόθεσμα. 
Νευροτοξικότητα. 

 NOAEL 41 mg/kg bw/d (σκύλος) 
Μακροπρόθεσμα (1 
χρόνος). 

  208 mg/kg bw/d (ποντίκι) 
Μακροπρόθεσμα (2 
χρόνια). 

  5,7 mg/kg bw/d 
(αρουραίος) 
μακροπρόθεσμα (2 
χρόνια). 

Δέρμα NOAEL - 21d 1000 mg/kg bw/d (κουνέλι) 
Εισπνοή NOAEL - 28d 0,03 mg/l αέρα (αρουραίος) 

- Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή) 
- Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
μεταλλαξιγένεση 

 
 
 
 

in vitro 
μεταλλαξιγένεση 

 
 

in vivo μεταλλαξιγένεση 

(καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων) 
Στην κυτταρογενετική μελέτη, παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση του ρυθμού των ανωμαλιών στο 
εύρος συγκέντρωσης της κυτταροτοξικότητας χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση· ένα διφορούμενο 
αποτέλεσμα ελήφθη με μεταβολική ενεργοποίηση. 
Η ουσία δεν είναι πιθανό να είναι γονοτοξική στους ανθρώπους. 
In vitro δοκιμές για σημειακές μεταλλάξεις (σαλμονέλα / αντίστροφη μετάλλαξη μικροσωμάτων 
και CHO-HGPRT) και ιδιότητες που προκαλούν βλάβη στο DNA (ανάλυση ανασυνδυασμού 
μιτωτικής ζύμης, δοκιμή UDS σε ηπατοκύτταρα αρουραίου) έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα. 
Όλες οι δοκιμές in vivo για βλάβη χρωμοσωμάτων (δοκιμή μικροπυρήνων, κυτταρογενετική 
μυελού των οστών, ανταλλαγή αδελφών χρωματοειδών και κυτταρογενετική σπερματογόνων) 
ήταν αρνητικές. 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
- Καρκινογένεση 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
καρκινογένεση (αρουραίος και ποντίκι) 

Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για ογκογονικό δυναμικό σε μακροχρόνιες μελέτες διατροφής καρκινογένεσης. 
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

- Τοξικότητα για την αναπαραγωγή 
138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
Κατ
άπο
ση 

NOAEL – αναπτυξιακή 
τοξικότητα 
NOAEL – πατρικό 
NOAEL – μητρικό 
NOAEL 
NOAEL - απόγονος 

24 mg/kg bw/d (κουνέλι) 
100 mg/kg bw/d (αρουραίος)  
20 mg/kg bw/d (αρουραίος) 
24 mg/kg bw/d (κουνέλι) 
30 mg/kg bw/d (αρουραίος)  
50 mg/kg bw (αρουραίος) 
20 mg/kg bw (αρουραίος) 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

- STOT- εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

- STOT- επαναλαμβανόμενη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

- Κίνδυνος αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

  ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες  

- 12.1 Τοξικότητα 
- Υδάτινη και/ή χερσαία τοξικότητα: 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
EC50/3h >10000 mg/l (ενεργός ιλύς) 

(Συνέχεια στη σελ. 7) 
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EC50/96h 
 

ErC50/72h 
EC10/28d 

 
LC50/96h 
NOEC/21d 
NOEC/91d 
NOEC/72h 
EC50/48h 
NOEC 

0,00177 mg/l (caenis horaria) 
0,00102 mg/l (cloeon dipterum) 
>100 mg/l (selenastrum capricornutum) 
0,000024 mg/l (caenis horaria) 
0,000033 mg/l (cloeon dipterum) 
211 mg/l (oncorhynchus mykiss) 
1,8 mg/l (daphnia magna) 
9,02 mg/l (oncorhynchus mykiss) 
<100 mg/l (selenastrum capricornutum) 
85 mg/l (daphnia magna) 
5600 mg/l (activated sludge) 

-12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
138261-41-3 imidacloprid (ISO) 

βιοαποικοδόμηση Η ουσία δεν είναι ούτε εύκολα ούτε εγγενώς βιοαποικοδομήσιμη. 
Σε ανοιχτά υδρόβια συστήματα η ουσία εξαφανίζεται πολύ αργά ενώ η εξαφάνισή της είναι πολύ 
συντομότερη όταν εκτίθεται στο φως. 
Στο έδαφος η ουσία αποικοδομείται πολύ αργά υπό αερόβιες συνθήκες.. 

- 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
Συντελεστής βιοσυσσώρευσης 

 
 
 
 

συντελεστής κατανομής 
οκτανόλης-νερού 

(γαιοσκώληκας)  
BCF = 0,88 
(ψάρι) 
BCF = 0,61 

Η ουσία έχει χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης σε οργανισμούς 
Log Kow = 0,57 

-12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
Σταθερά του νόμου του Henry 
συντελεστής κατανομής οργανικού 
άνθρακα 

1.675 x 10-10 Pa m3/mol (20°C) 
Προσρόφηση: 230 ml/g 
Εκρόφηση: 277 ml/g 
Μέτρια κινητή στο έδαφος. 

- Γενικές σημειώσεις: Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στα υπόγεια νερά, στις υδάτινες διαδρομές ή στα 
συστήματα αποχέτευσης. 

- 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑBT και αΑαB 
- PBT: 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) 
ΑΒΤ Αν και πληρούνται τα κριτήρια Α (αΑ) και Τ, η ουσία imidacloprid δεν είναι ούτε υποψήφια ΑΒΤ ούτε αΑαΒ, 

καθώς το κριτήριο Β δεν ικανοποιείται. 
- αΑαB: Το μίγμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που αξιολογούνται ως αΑαΒ. 
- 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Η Imidacloprid αποδείχθηκε ότι είναι πολύ τοξική για τις μέλισσες τόσο από του στόματος όσο και διά της επαφής. Η 
τιμή LD50 (48h) για τοξικότητα από του στόματος ήταν 0,0037 μg / μέλισσα. Η τοξικότητα επαφής βρέθηκε LD50 0,081 
μg / μέλισσα. 

  ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση  
- 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων 
- Σύσταση 
- Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες) 

ή κάτω από τις αποχετεύσεις. 
- Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων απορριμμάτων γίνεται 

σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
- Ακαθάριστες συσκευασίες: 
- Σύσταση: Απορρίψτε σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 
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  ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  
 

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ (UN)  
- ADR, IMDG, IATA UN3082 

- 14.2 UN proper shipping name 
- ADR 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 

ΥΓΕΣ, Ε.Α.Ο. (imidacloprid (ISO)) 
- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (imidacloprid (ISO)), MARINE POLLUTANT 
- IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (imidacloprid (ISO)) 

- 14.3 Τάξη/εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

- ADR, IMDG, IATA 
 

 
- Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 
- Ετικέτα 9 

- 14.4 Ομάδα συσκευασίας 
- ADR, IMDG, IATA III 

- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 
- Marine pollutant: Ναι 
- Ειδική σήμανση (ADR): Σύμβολο (ψάρια και δέντρο) 
- Ειδική σήμανση (IATA): Σύμβολο (ψάρια και δέντρο) 
- 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.and articles. 

- Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου  

(Kemler code): 90 
- Αριθμός EMS: F-A,S-F 
- Stowage Category A 
- 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της σύμβασης 
Marpol και τον κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο. 

- Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: 

- ADR 
- Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 5L 

- Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1 
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 
30 g  
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 
1000 g 

- Ομάδα μεταφοράς 3 

- Κωδικοί περιορισμού σήραγγας - 
- IMDG 
- Limited quantities (LQ) 5L 

- Excepted quantities (EQ) Code: E1 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml 

(Συνέχεια στη σελ. 9) 
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- UN "Model Regulation": UN 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΕΣ, 
Ε.Α.Ο. (IMIDACLOPRID (ISO)), 9, III 

  ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα  
- 15.1 Κανονισμοί ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος/ειδική νομοθεσία για την ουσία ή το μείγμα 
- Οδηγία 2012/18/EΕ 
- Ονομασία επικίνδυνων ουσιών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Κανένα από τα συστατικά δεν καταχωρείται. 
- Κατηγορία Seveso E2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 
- Προβλεπόμενη ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή απαιτήσεων χαμηλότερου επιπέδου 200 t 
- Προβλεπόμενη ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή απαιτήσεων υψηλότερου επιπέδου 500 t 

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV): 
Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV.  

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) Αρ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII: Συνθήκες περιορισμού: 3, 48 
- Κανονισμός (ΕΕ) No 649/2012 

138261-41-3 imidacloprid (ISO) Annex I 
- Εθνικοί κανονισμοί:  
- Άλλοι κανονισμοί, περιορισμοί και απαγορευτικοί κανονισμοί: 
KAPTER ANT GEL BOX 
Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή – gel (ΤΠ18) για την καταολέμηση πων μυρμηγκιών 
Αριθμός έγκρισης: ΤΠ18-0432 (22-7-2020) 
Κάτοχος έγκρισης: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Ιταλία - Tel. +390499597737 
Κατηγορία (ες) χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες και Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). 

- Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το άρθρο 57, REACH: Καμία. 
- Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1005/2009: ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: Καμία. 
- Κανονισμός (EΚ) Αρ. 850/2004: Έμμονοι οργανικοί ρύποι Κανείς. 
- 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: 

Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για αυτό το μίγμα. 
     ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες                                                                                                                               
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση. Εντούτοις, το παρόν δελτίο δεν αποτελεί εγγύηση για 
κάποιο από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν θεσπίζει νομικά έγκυρη συμβατική σχέση. Απορρίπτεται 
οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από κακή χρήση του προϊόντος ή σε περίπτωση παραβίασης των ισχύοντων 
κανονισμών. 

- Σχετικές φράσεις 
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) No 1272/2008 
Η ταξινόμηση του μείγματος βασίζεται στη μέθοδο υπολογισμού που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
1272/2008, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των συστατικών. 

- Συντομογραφίες και ακρωνύμια: 
RD50: Respiratory Decrease, 50 percent 
LC0: Lethal concentration, 0 percent  
NOEC: No Observed Effect Concentration 
IC50: Inhibitory concentration, 50 percent 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level 
EC50: Effective concentration, 50 percent  
EC10: Effective concentration, 10 percent 
LL0: Lethal Load, 0 percent 
AEL: Acceptable Exposure Limit 
LL50: Lethal Load, 50 percent 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Συνέχεια στη σελ. 10) 
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EL0: Effective Load, 0 percent 
EL50: Effective Load, 50 percent 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2 
Acute Tox. 4: Acute toxicity - oral – Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2 
Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1 
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1 
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2 

- Βιβλιογραφικές αναφορές - Έκθεση αξιολόγησης για τη δραστική ουσία Imidacloprid (ISO) (διατίθεται στον 
ιστότοπο του ECHA). 

- Πηγές 
1. The E-Pesticide Manual 2.1 Έκδοση (2001) 
2. Κανονισμός (EΚ) No. 1907/2006 και ακόλουθες τροποποιήσεις 
3. Κανονισμός (EΚ) 1272/2008 και ακόλουθες τροποποιήσεις  
4. Κανονισμός (EΕ) 2015/830 
5. Κανονισμός (EΕ) 528/2012 
6. Κανονισμός (EΚ) 790/2009 (1st ATP CLP) 
7. Κανονισμός (EΕ) 286/2011 (2nd ATP CLP) 
8. Κανονισμός (EΕ) 618/2012 (3rd ATP CLP) 
9. Κανονισμός (EΕ) 487/2013 (4th ATP CLP) 
10. Κανονισμός (EΕ) 944/2013 (5th ATP CLP) 
11. Κανονισμός (EΕ) 605/2014 (6th ATP CLP) 
12. Κανονισμός (EΕ) 2015/1221 (7th ATP CLP) 
13. Κανονισμός (EΕ) 2016/918 (8th ATP CLP) 
14. Κανονισμός (EΕ) 2016/1179 (9th ATP CLP) 
15. Κανονισμός (EΕ) 2017/776 (10th ATP CLP) 
16. Κανονισμός (EΕ) 2018/669 (11th ATP CLP)  
17. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/521 (12th ATP CLP) 
18. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1480 (13th ATP CLP) 
19 .Οδηγία 2012/18/EΕ (Seveso III) 
20. Δικτυακός τόπος της ECHA 
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