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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4580/52412
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:        Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας:  176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:        210 92 12 090
Πληροφορίες:    Β. Βάγιας
Τηλέφωνο:         210 928 72 41

 ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά της
οικογένειας βιοκτόνων TΠ8-
0108/ΟΠ (συντηρητικό ξύλου)»

ΠΡΟΣ: AkzoNobel Decorative Coatings BV
                        Christian Neefestraat 2
                        1077 WW Amsterdam

The Netherlands

         Δια της: ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.
 ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ,
 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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 19(6), 34 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. 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».

4. 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.
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205/2001 οι δραστικές ουσίες IPBC (βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδοπροπιν-2-υλιο) και
propiconazole.

5. Την έγκριση της οικογένειας προϊόντος CUPRINOL TRADE  EXTERIOR WOOD
PRESERVER, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό UK-2012-0444/5-2-2016
(R4BP3 Asset No: UK-0013073-0000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

9. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

10.Τις με αριθμ. πρωτ. 4580/52412/4-5-2016 και 4008/46490/15-4-2016 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ8-0108/ΟΠ στην οικογένεια βιοκτόνων
(συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (*)
AQUAXYL PLUS   (άχρωμο και σε αποχρώσεις)

Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501 ,
ΔΡΥΣ 502,
ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503,
ΤΙΚ 504,
ΜΑΟΝΙ 505,
ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 506,
ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ 507,
ΠΕΥΚΟ 508,
 ΟΡΕΓΚΟΝ 509,
 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510,
ΠΡΑΣΙΝΟ 511,
 ΜΠΛΕ 512,
 ΕΒΕΝΟΣ 513

(*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης

2. Mορφή: Έτοιμο προς χρήση υγρό με βάση το νερό.

3. Εγγυημένη σύνθεση: propiconazole: 0,24 % β/β
IPBC: 0,95%
βοηθητικές ουσίες: 98,81%  β/β
χρώμα: Διάφορες αποχρώσεις (δες παράγραφο 1)
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4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: IPBC 98% , propiconazole 93%.

5. Παρασκευαστής της δ.ο.:  IPBC: Troy Chemical Company (ΗΠΑ)
Propicinazole: Syngenta Crop Protection AG (Ελβετία)

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2,
1077 WW Amsterdam, Ολλανδία

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., Θέση Βαθύ-Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής,
19200 Ελευσίνα,

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: AkzoNobel Decorative Coatings BV, Ολλανδία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: (α) AkzoNobel Μanufacturing, Ηνωμένο
Βασίλειο
(β) ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., Ελλάδα
(γ) Akzo Nobel Decorative Coatings

Sp.z.o.o., Πολωνία
(δ) Dulux Paints Ireland Ltd., Ιρλανδία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) AkzoNobel Μanufacturing, Ηνωμένο
Βασίλειο
(β) ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., Ελλάδα
(γ) Akzo Nobel Decorative Coatings

Sp.z.o.o., Πολωνία
(δ) Dulux Paints Ireland Ltd., Ιρλανδία

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-03-2020.
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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.

5. Tα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος Ι (παρ.1) της παρούσης αφορούν
εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που
ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια,
επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο
19(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Η αρμόδια αρχή
μετά την λήψη της γραπτής ενημέρωσης, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα επιπλέον
βιοκτόνα που θα ανήκουν στην παρούσα οικογένεια

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 1/11/2016 η υπ΄αριθ ΤΠ8-0051, άδεια
κυκλοφορίας του βιοκτόνου (συντηρητικό ξύλου) AQUAXYL PLUS (δραστικές
ουσίες: IPBC και permethrin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 6988/82398/10-
8-2015 απόφαση μας, με κάτοχο έγκρισης την ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ. Για τα υπάρχοντα
αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:
 α. Απαγορεύεται από την (1/11/2016) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς

όλα τα σημεία πώλησης και
β) H τελική διάθεση και χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων του βιοκτόνου (δηλαδή η

πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους
καταναλωτές) μπορεί να συνεχιστεί έως την 30/04/2017.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 01/05/2017 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της
έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.
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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).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

. .
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας βιοκτόνων
Προϊόντων

ΤΠ8-0108/ΟΠ
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1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση)

AQUAXYL PLUS   (άχρωμο και
σε αποχρώσεις)

Ελλάδα

Αποχρώσεις:
Άχρωμο 501 , ΔΡΥΣ 502,  ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503, ΤΙΚ 504, ΜΑΟΝΙ 505, ΚΑΡΥΔΙΑ
ΣΚΟΥΡΑ 506, ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ 507, ΠΕΥΚΟ 508, ΟΡΕΓΚΟΝ 509, ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510,
ΠΡΑΣΙΝΟ 511, ΜΠΛΕ 512, ΕΒΕΝΟΣ 513

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα AkzoNobel Decorative Coatings
BV

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου
της έγκρισης

Διεύθυνση Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
The Netherlands

Αριθμός έγκρισης ΤΠ8-0108/ΟΠ
Ημερομηνία έκδοσης 2-8-2016
Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-3-2020

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή 1 Akzo Nobel Manufacturing

Διεύθυνση παρασκευαστή Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF
Ashington Ηνωμένο Βασίλειο

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF
Ashington Ηνωμένο Βασίλειο

Όνομα παρασκευαστή 2 ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.

Διεύθυνση παρασκευαστή ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ελλάδα

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ελλάδα

Όνομα παρασκευαστή 3 Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o.

Διεύθυνση παρασκευαστή ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Πολωνία
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

ul. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Πολωνία

Όνομα παρασκευαστή 4 Dulux Paints Ireland Ltd.

Διεύθυνση παρασκευαστή Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork
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Ιρλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork
Ιρλανδία

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

Δραστική ουσία 1 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)

Όνομα παρασκευαστή Troy Chemical Company

Διεύθυνση παρασκευαστή 8 Vreeland Road NJ 07932 New Jersey Ηνωμένες
Πολιτείες

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

12e Uiverlaan 3145 Maassluis Ολλανδία

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

Όνομα παρασκευαστή Syngenta Crop Protection AG

Διεύθυνση παρασκευαστή CH 4002 Basle Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

1870 Monthey Ελβετία

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
(%)

3-iodo-2-
propynylbutyl
carbamate
(IPBC)

3-iodo-2-
Propynylbutylcarba
mate

Δραστικ
ή ουσία

55406-53-
6

259-627-5 0.95 - 0.95 %

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

Δραστικ
ή ουσία

60207-90-
1

262-104-4 0.24 - 0.24 %

Βοηθητικές
ουσίες

Βοηθητι
κές
ουσίες

98,81%

2.2 Τύπος σκευάσματος : Έτοιμο προς χρήση υγρό με βάση το νερό.

3. Εγκεκριμένες χρήσεις
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Πίνακας 1. Χρήση #1 : Εξωτερική χρήση - Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Τύπος προϊόντος ΤΠ : 8 Συντηρητικό Ξύλου

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε
ξύλα που δεν βρίσκονται σε απευθείας επαφή με το έδαφος και
τα οποία είτε είναι συνεχώς εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες
είτε προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά
υποβάλλονται σε συχνή ύγρανση.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Μύκητες που προκαλούν σήψη & αποχρωματισμό στο ξύλο
(Βασιδιομύκητες, μύκητες αποχρωματισμού)

Πεδίο εφαρμογής Για εξωτερική χρήση. Να μην εφαρμόζεται σε εσωτερικούς
χώρους

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Εφαρμογή με το χέρι
Με Πινέλο

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

120.2 - 200 ml/m²  (για μύκητες αποχρωματισμού του ξύλου);
167.8 - 200 ml/m²  (για μύκητες σήψης του ξύλου)

Για χρήση κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
εφαρμόζονται 120,2 - 200ml   προϊόν / m2 ξυλείας
και για χρήση κατά μυκήτων σήψης του ξύλου εφαρμόζονται
167,8- 200ml προϊόν / m2 της ξυλείας σε 1- 3 στρώσεις (τα 200
ml προϊόντος ανά m2 αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρυθμό
εφαρμογής που μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή για 1 στρώση
200 ml προϊόντος ανά m2, για 2 στρώσεις 100 ml προϊόντος ανά
m2 ή για 3 στρώσεις 67 ml προϊόντος ανά m2).

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό λακαρισμένο μέχρι 5 λίτρα

Πίνακας 2. Χρήση #2 : Εξωτερική χρήση –Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος ΤΠ : 8 Συντηρητικό Ξύλου

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε
ξύλα που δεν βρίσκονται σε απευθείας επαφή με το έδαφος και
τα οποία είτε είναι συνεχώς εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες
είτε προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά
υποβάλλονται σε συχνή ύγρανση.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Μύκητες που προκαλούν σήψη & αποχρωματισμό στο ξύλο
(Βασιδιομύκητες, μύκητες αποχρωματισμού)

Πεδίο εφαρμογής Για εξωτερική χρήση. Να μην εφαρμόζεται σε εσωτερικούς
χώρους
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Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Εφαρμογή με το χέρι
Με Πινέλο

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

120.2 - 200 ml/m²  (για μύκητες αποχρωματισμού του ξύλου);
167.8 - 200 ml/m²  (για μύκητες σήψης του ξύλου)

Για χρήση κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
εφαρμόζονται 120,2 - 200ml   προϊόν / m2 ξυλείας
και για χρήση κατά μυκήτων σήψης του ξύλου εφαρμόζονται
167,8- 200ml προϊόν / m2 της ξυλείας σε 1- 3 στρώσεις (200 ml
προϊόντος ανά m2 αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρυθμό εφαρμογής
που μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή για 1 στρώση 200 ml
προϊόντος ανά m2, για 2 στρώσεις 100 ml προϊόντος ανά m2 ή
για 3 στρώσεις 67 ml προϊόντος ανά m2).

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Επαγγελματίες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Επικαλυμμένο μεταλλικό δοχείο μέχρι 25 λίτρα

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

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

Ταξινόμηση:

Κατηγορία κινδύνου Μακροπρόθεσμος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον -
Κατηγορία 3

Επισήμανση -

Προειδοποιητική λέξη -

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον

περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα

ρούχα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P501 Απορρίψτε το δοχείο σε αδειοδοτημένο τοπικό σημείο

συλλογής απορριμμάτων.

Παρατήρηση Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (ΙPBC) ,
προπικοναζόλη,  ενώσεις Ισοθιαζολινόνης και  μικροβιοκτόνο
παρασκεύασμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
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5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1  & #2

Το κατεργασμένο ξύλο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους που
βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και εκτίθενται μόνιμα στη διαβροχή, ή είναι σε μόνιμη
επαφή με αλμυρό ή γλυκό νερό.
Μην επιμολύνετε σκεύη φαγητού η επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
Μην μολύνετε το έδαφος, τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικές ουσίες ή
χρησιμοποιημένα δοχεία.
Αποφύγετε την επαφή με τα φυτά και καλύψτε τυχόν υδάτινους όγκους  (λίμνες, δεξαμενές
νερού κλπ) πριν από την εφαρμογή.
Προστατέψτε από την πρόσβαση ανθρώπων ή ζώων σε περιοχές όπου υπάρχει ή έχει
αποθηκευθεί ξύλο που έχει υποστεί επεξεργασία, για 48 ώρες ή μέχρι να στεγνώσουν εντελώς
οι επιφάνειες.
Το 3-iodo-2propynyl-n-butyl carbamate (ΙPBC) είναι καρβαμιδική ένωση που έχει ασθενή
αντιχολυνεστερική δράση. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ εάν υπάρχει ιατρική
συμβουλή να μην δουλεύετε με ενώσεις αντιχολινεστεράσης.
Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος πριν από τα γεύματα και μετά από
κάθε χρήση.
Να διατηρείται σε ασφαλές μέρος.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό και ξεπλύνετε
σχολαστικά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική
συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό.
Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων:

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Το υλικό και το δοχείο του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.
Μην μολύνετε το έδαφος, τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικές ουσίες ή
χρησιμοποιημένα δοχεία.

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

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30
°C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες
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6. Άλλες πληροφορίες

ΑΔΑ: Ω39Ε4653ΠΓ-Γ6Θ


		2016-08-23T12:32:26+0300
	Athens




