Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Ονομασία προϊόντος:

Vivexyl Plus Ebony 513
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Αριθμός άδειας:

ΤΠ8-0117-ΟΠ

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:

GR-0020417-0032
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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.

Διεύθυνση

Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW
Amsterdam Ολλανδία

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
ΤΠ8-0117-ΟΠ 1-1

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020417-0032

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

13/02/2018

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

30/06/2020

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Akzo Nobel Decorative Paints

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία

22/03/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)

Όνομα του παρασκευαστή

TROY Corporation

Διεύθυνση του παρασκευαστή

8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας

39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)

Όνομα του παρασκευαστή

TROY Chemical Corporation

Διεύθυνση του παρασκευαστή

One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία των
εγκαταστάσεων παραγωγής

12e Uiverlaan 3145 Maassluis Ολλανδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία

Βουτυλοκαρβαμιδικό 3ιωδο-2-προπυνύλιο
(IPBC)

Ενεργός Ουσία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα
(%)

55406-53-6

259-627-5

0.7

2.2. Είδος τυποποίησης
AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
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Περιέχει 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate and 2-butanone oxime. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Διάθεση του περιεχομένου σε local rules.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Διάθεση του περιέκτη σε local rules.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών
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Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

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
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες
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4.2 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 2 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-
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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
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.3 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 3 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες
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4.4 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 4 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-
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4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.5 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 5 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.6 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 6 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

22/03/2019
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4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.7 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 7 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.7.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.7.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.7.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.7.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.7.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.8 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 8 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.8.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.8.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

22/03/2019
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4.8.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.8.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.8.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.9 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 9 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.9.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.9.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.9.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.9.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.9.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.10 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 10 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.10.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.10.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

22/03/2019
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4.10.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.10.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.10.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.11 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 11 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.11.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.11.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.11.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.11.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.11.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.12 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 12 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.12.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.12.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-
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4.12.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.12.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.12.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.13 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 13 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.13.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.13.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.13.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.13.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.13.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.14 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 14 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.14.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.14.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

22/03/2019
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4.14.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.14.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.14.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.15 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 15 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.15.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.15.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.15.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.15.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.15.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.16 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 16 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.16.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.16.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-
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4.16.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.16.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.16.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.17 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 17 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.17.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.17.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.17.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.17.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.17.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.18 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 18 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.18.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.18.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

22/03/2019
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4.18.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.18.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.18.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.19 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 19 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

22/03/2019

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.19.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.19.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.19.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.19.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.19.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

22/03/2019
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4.20 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 20 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

200-250 ml/m² - - 200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.20.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.20.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-
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4.20.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.20.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.20.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.21 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 21 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα,
πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα
μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής
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Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.21.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.21.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.21.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί
εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του
παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.21.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
που σχετίζονται με τη χρήση
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.21.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες
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5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
Sikkens Cetol HLS plus(BP)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and outer parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)
For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner
and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
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Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)
Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
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Sikkens Cetol HLS plus(BP)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur.
If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept
low so that vomit does not enter the lungs.
After inhalation: Move affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if
breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery
position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
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vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)
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After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)
After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain
medical attention if symptoms occur.
After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce
vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not
enter the lungs. Get medical attention.
After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained
person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in
recovery position and get medical attention immediately.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του
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Sikkens Cetol HLS plus(BP)

European waste code (EWC): 03 02 05: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 01 27: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.

22/03/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

40

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)
European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes
(household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks,
adhesives and resins containing dangerous substances.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
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Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 - 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
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temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.
Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)
Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room
temperature.

6. Άλλες πληροφορίες
-
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