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Ενότητα 1 - Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ουσία/Μίγμα/Ονομασία προϊόντος: BYEBIRDS IVORY Απωθητικό 

Γενική εμπορική ονομασία: BYEBIRDS IVORY, Απωθητικό πτηνών 

Αριθμός έγκρισης:  EU-0015316-0002  

Αριθμός αναφοράς R4BP: EU-0015316-0002 

Ημερομηνία έγκρισης:  14/12/2018  

Ημ. λήξης έγκρισης:  14/12/2028  

1.2  Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και  
αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προσδιορισμένη χρήση 

Απωθητικό πτηνών από φυσικά συστατικά 
Μη συνιστώμενη χρήση 

Χρήσεις άλλες από αυτές που συνιστώνται 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 

Όνομα προμηθευτή: Byepest Ecolaboratories S.L. 

C/ El Ingenio 1, 3A 
39012 Santander,  
Cantabria 
Spain 
Τηλ. +34 942 500 435 

Παρασκευάζεται σε: 

Όνομα διανομέα: 

info@byebirds.com 
Ισπανία 

L. Lambrou Agro LTD
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή
Ιδαλίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22667908

1.4 Τηλέφωνο Επείγουσας Ανάγκης 

1401 (Κέντρο Δηλητηριάσεων Κύπρου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ No. 
1272/2008 (CLP) και σχετικές τροποποιήσεις  
Δεν έχει ταξινομηθεί 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και 
τροποποιήσεις ή ΑΠ 937/2010 και ΑΠ 1408/2008 
Δεν έχει ταξινομηθεί 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 
[CLP]  
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Εικονογράμματα κινδύνου: κανένα
Δηλώσεις επικινδυνότητας:-- 
Προειδοποιητική λέξη: καμία 
Γενικές Δηλώσεις Προφυλάξεων: 

P102: Διατηρείστε μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. 
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και στην αρχική του μορφή, το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα άλλο 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σύνθεση / Πληροφορίες για τα Συστατικά 

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Κοινή ονομασία No. CAS %w/w 

Peppermint natural oil 8006-90-4 0.37 

Lavender natural oil 8000-28-0 0.12 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

Μέτρα πρώτων βοηθειών: 
• Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης, ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα

μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα των ματιών ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και

σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό: 
• Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η’ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 1401. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
Δεν υπάρχουν γνωστά. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και 
ειδικής θεραπείας 
Μετά από επαρκείς πρώτες βοήθειες, δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

Πυροσβεστικά Μέσα: Αφρός, CO2, ξηρή σκόνη, άμμος. 
Οδηγίες πυρόσβεσης: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. 
Ακατάλληλα μέσα 
πυρόσβεσης: Μη χρησιμοποιείτε μέσα πυρόσβεσης που περιέχουν νερό. 
Συστάσεις για πυροσβέστες 
Προστασία από πυρκαγιά: Μην εισέρχεστε στην περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο 

προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής 
προστασίας 

Πρόληψη: Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας. Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
Ειδικές διαδικασίες: Προσέξτε όταν καταπολεμάτε οποιαδήποτε πυρκαγιά. Αποφύγετε το 

νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στο περιβάλλον.  
Γειτονικές πυρκαγιές: Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού ή ομίχλη για την ψύξη των 

εκτεθειμένων δοχείων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μέτρα αντιμετώπισης τυχαίας έκλυσης 
 

• Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού συνιστάται ως καλή πρακτική η χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως γάντια και ποδιά. 

• Σε περίπτωση έκλυσης ή διαρροής, σκουπίστε το υλικό με απορροφητικό πανί, κλπ. Η 
περιοχή διαρροών μπορεί να είναι ολισθηρή. 

• Απορρίψτε το υλικό που έχει χυθεί ή διαρρεύσει σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. 
Μην μολύνετε τα συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Οδηγίες Χειρισμού και Αποθήκευσης 
  

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 
Ο χειρισμός του προϊόντος και η προβλεπόμενη χρήση του δεν απαιτούν εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας. 
 

• Διαχειριστείτε το σύμφωνα με τις ορθές διαδικασίες βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. 
• Μην επιστρέψετε επιπλέον υλικό στον αρχικό περιέκτη. 

• Πλύνετε τα χέρια και τις άλλες εκτεθειμένες περιοχές με ήπιο σαπούνι και νερό πριν φάτε, 
πιείτε, καπνίσετε και αφήνοντας την εργασία για να μειώσετε τον κίνδυνο ασθενειών που 

προέρχονται από πτηνά. 

 

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
καταστάσεων 
Αποθήκευση 

• Κρατήστε τον περιέκτη κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
• Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη, μακριά από τρόφιμα. 
• Διατηρείτε σε δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά 

από παιδιά και κατοικίδια ζώα. 

 
 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 
Μηχανικοί έλεγχοι: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ρυθμίσεις 
Προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν απαιτείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας 

  
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Φυσικές και Χημικές ιδιότητες 

 
Μία δραστική ή μίγμα:  Μίγμα 
Μορφή:  GS 
Χρώμα:  Λευκό ιβουάρ 
Οσμή:  Άρωμα φρεσκάδας 
Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο  
Σημείο Ζέσης: Μη εφαρμόσιμο 
Σημείο Τήξης: Δεν έχει καθοριστεί 
% Πτητικό: Αμελητέο 
Πυκνότητα: Μη εφαρμόσιμο 

  
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

 
Συνθήκες προς αποφυγή: Καμία 
Σταθερότητα:  Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Δεν θα λάβει χώρα αυτό-

πολυμερισμός. 
Αντιδραστικότητα: Δεν υπάρχει αντιδραστικότητα άξια ιδιαίτερης αναφοράς. 
Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης: 

Η αυτό-αποσύνθεση δεν παράγει επικίνδυνα αέρια. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
Τοξικότητα: Δεν έχει αποδειχθεί 
Οξεία τοξικότητα δια 
στόματος LD50 
(αρουραίος): 

 
 
Μη εφαρμόσιμο 

  
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Οικολογικές Πληροφορίες  

 
Αποσύνθεση: Μη εφαρμόσιμο 
Συσσώρευση: Μη εφαρμόσιμο 
Δηλητηρίαση ψαριών:  Μη εφαρμόσιμο 
Άλλα:  Μη εφαρμόσιμο 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
Επαγγελματίες: 
Παράδοση κενών δοχείων, μη χρησιμοποιηθέντων προϊόντων και άλλων αποβλήτων που παράγονται 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις συλλογής, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Κωδικοποιήστε τα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2014/955 / ΕΕ.   

Ευρύ κοινό: 
Τα άδεια δοχεία πρέπει να εναποτίθενται σε κάδους χωριστής συλλογής σύμφωνα με το υλικό των 
δοχείων. Το μη χρησιμοποιηθέν προϊόν και τα άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής πρέπει να εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις συλλογής. 

ENOTHTA 14 - Πληροφορίες σχετικά με τη Μεταφορά 
 
ADR/RID/AND - CLASS: Μη ταξινομημένο. 
IMDG CODE - CLASS: Μη ταξινομημένο. 
ICAO TI - CLASS: Μη ταξινομημένο. 
UN ταξινόμηση: Μη ταξινομημένο. 
UN No.:  Κανένα 
Ειδικά μέτρα ασφαλείας και 
συνθήκες μεταφοράς: 

Τα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί 
η ανατροπή ή η πτώση τους. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

 
• Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο 
• Δεν έχουν εκχωρηθεί φράσεις κινδύνου 
• Δεν έχουν εκχωρηθεί φράσεις ασφαλείας 
• Πρότυπο Ανακοίνωσης Κινδύνων OSHA: Δεν είναι επικίνδυνο 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - Άλλες Πληροφορίες 

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, επικοινωνήστε με τον 
παρασκευαστή ή τον διανομέα.  

Από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, οι τιμές και οι φυσικές / 
χημικές ιδιότητες δεν είναι εγγυημένες. Αυτό το δελτίο δεδομένων προορίζεται να παρέχει 
γενικές οδηγίες υγείας και ασφάλειας για το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά του 
προϊόντος. 
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά που προκλήθηκε 
από τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με τις πληροφορίες και συμβουλές που περιέχονται σε 
αυτό το δελτίο δεδομένων ή / και μη τήρηση των οδηγιών του παρασκευαστή, των δεδομένων 
της ετικέτας του προϊόντος και κάθε σχετικής βιβλιογραφίας ως προς την τεχνική χρήσης. Οι 
προφυλάξεις που ισχύουν στο παρόν ισχύουν για το συνηθισμένο χειρισμό του προϊόντος και 
η αξιολόγηση του κινδύνου και της τοξικότητας του μπορεί να μην είναι αρκετή. Επομένως, σε 
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περίπτωση ειδικού χειρισμού, εφαρμόστε μέτρα ασφαλείας κατάλληλα για την εφαρμογή και 
τη χρήση. 
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