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 ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά του 

βιοκτόνου (συντηρητικό ξύλου) 

σκευάσματος  090 MOORE’S 

WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

ΝΕΡΟΥ» 

 ΠΡΟΣ: Β.Μ. MEDITERRANEAN ABEE 

                         Ναπολ. Ζέρβα 18  

                         16675, Γλυφάδα                          

 

                        

                        

 

 

         ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 

συγκεκριμένα τo άρθρο 17(7). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ 

και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τoν Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2013 

σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για τα ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τoν 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ71/Α/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 

διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

ΑΔΑ: ΩΚΚΛ4653ΠΓ-1ΧΡ



 

2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 

2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» 

σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκαν στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 οι 

δραστικές ουσίες IPBC (βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδοπροπιν-2-υλιο) και προπικοναζόλη. 

6. Την έγκριση του προϊόντος ΤWP 085 που έλαβε στη Δανία με αριθμό BPD-reg. nr. 578-1/ 

25-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 98/8/ΕΚ η οποία 

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160 Α’) και την έγκριση του 

ιδίου προϊόντος που έλαβε στην Ελλάδα με την διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης, με 

αριθμό ΤΠ8-0023 (αρ. πρωτ 3203/3-5-2012 / R4BP3: Ref Asset No: GR-0000349-0000). 

7. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

8. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».   

10.Την υπ΄αριθ πρωτ. αίτηση 596 /7016/20-1-2017 της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ8-0113 στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

1. Εμπορικό όνομα: 090 MOORE’S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

ΝΕΡΟΥ 

2. Mορφή: Υγρό έτοιμο προς χρήση με βάση το νερό  

3. Εγγυημένη σύνθεση: IPBC 0.75 % β/β, 

       Propiconazole 0.24 % β/β 

       βοηθ.ουσίες 99.01 % β/β 

 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  IPBC 98% min, Propiconazole 93% min 

 

 

5. Παρασκευαστής της δ.ο IPBC: Troy Chemical Corporation, ΗΠΑ 

                                              Propiconazole: Janssen PMP, a division of Janssen  Pharmaceutica 

NV, Βέλγιο 
 

 

  6. Κάτοχος της έγκρισης: Β.Μ. MEDITERRANEAN ABEE, Ναπολ. Ζέρβα 18, 16675, 

Γλυφάδα                          
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7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  TROY CHEMICAL COMPANY BV, Ολλανδία 

 

 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: (α) Troy Chemie GmbH, Γερμανία  

                                                                               (β) Β.Μ. MEDITERRANEAN ABEE, 

Κομοτηνή – ΒΙΠΕ ΟΤ 2-3-4, 69100 
 

                                                                               

 

 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  (α) Troy Chemie GmbH, Γερμανία  

                                        (β) Β.Μ. MEDITERRANEAN ABEE, 

Κομοτηνή – ΒΙΠΕ ΟΤ 2-3-4, 69100 

 

 

 

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  

 

 

 

 

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 
 

 

 

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-03-2020. 

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

 

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ 

και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 

απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 

παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 

δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 

έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 
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Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 

 

 

 

 

 

                  
 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗΣ 

                   

 

 

                      Σ.  ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
 

 

 

.                                             
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 

 

090 MOORE’S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ  
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 

 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

090 MOORE’S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ 
Ελλάδα 

 

1.2 Κάτοχος της άδειας 

 

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου 

της έγκρισης 
Όνομα Β.Μ. MEDITERRANEAN 

ABEE,  

Διεύθυνση Ναπολ. Ζέρβα 18, 16675, 

Γλυφάδα                                                  

Αριθμός έγκρισης ΤΠ8-0113 

Ημερομηνία έκδοσης 17-5-2017 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-03-2020. 
 

 

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 

 

Όνομα παρασκευαστή TROY CHEMICAL COMPANY BV 

Διεύθυνση παρασκευαστή Uiverlaan 12e, Maassluis, Ολλανδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 

παρασκευής 

(α) Wunstorfer Strasse 40, Seelze, Γερμανία 

 

(β) Β.Μ. MEDITERRANEAN ABEE, Κομοτηνή – 

ΒΙΠΕ ΟΤ 2-3-4, 69100 

 

 

 

 

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

 

Δραστική ουσία  Propiconazole 

Όνομα παρασκευαστή Janssen PMP, a division of Janssen  Pharmaceutica 

NV 

Διεύθυνση παρασκευαστή Turnhoutseweg 30  2340 

Beerse Βέλγιο 

Διεύθυνση εργοστασίου 

παρασκευής 

Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, 

North Area of Dongsha Chem-Zone 215600  

Zhangjiagang Κίνα 

 

 

Δραστική ουσία  

 

 

Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC) 

Όνομα παρασκευαστή (α) TROY Corporation 
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(β) Troy Chemical Europe BV 

Διεύθυνση παρασκευαστή (α) 8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New 

Jersey Ηνωμένες Πολιτείες 

(β) Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Ολλανδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 

παρασκευής 

(α) One Avenue L 07105   Newark, New Jersey 

Ηνωμένες Πολιτείες 

(β) Industriepark 23 56593 Horhausen Γερμανία 

 

 

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 

 
Κοινό όνομα Ονομασία 

κατά IUPAC 

Δράση  CAS 

number 

EC 

number 

Περιεκτικότητα 

(%) 

IPBC  Δραστική 

Ουσία 

55406-53-6 259-627-5 0.75 

Propiconazole  Δραστική 

Ουσία 

60207-90-1 262-104-4 0.24 

 

2.2 Τύπος σκευάσματος : Υγρό έτοιμο προς χρήση με βάση το νερό 

 

 

3. Εγκεκριμένες χρήσεις 

 
Πίνακας 1. Χρήση #1  Εσωτερικοί-Εξωτερικοί χώροι. Εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας 2 και 3 

 

Τύπος προϊόντος ΤΠ08 – Συντηρητικά ξύλου 

 

Όπου είναι σχετικό, 

ακριβής περιγραφή της 

εγκεκριμένης χρήσης 

 Συντηρητικό ξύλου. Μυκητοκτόνο για την πρόληψη προσβολών 

από μύκητες του ξύλου. 

 

Στόχος 

(συμπεριλαμβανομένου 

και του σταδίου 

ανάπτυξης) 

Μύκητες που προσβάλουν το ξύλο (βασιδιομύκητες, μύκητες 

αποχρωματισμού) 

Πεδίο εφαρμογής Ξύλο που ανήκει σε κατηγορία ξυλείας 2 και 3.  

Κατηγορία 2: Εσωτερική χρήση – Περιστασιακά ξηρή επιφάνεια 

Κατηγορία 3: Εξωτερική χρήση – Υπεράνω του εδάφους 

 

Μέθοδος (οι) 

εφαρμογής 

Επαγγελματική ή ερασιτεχνική χρήση: 

Πινέλο, ρολό ή ψεκασμός 

 

Βιομηχανική χρήση: 

Εμβάπτιση, επικάλυψη δια ροής, ψεκασμός 
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Δόση και συχνότητα 

εφαρμογής 

Εφαρμογή δια εμβαπτίσεως, δια ροής, δια ψεκασμού, με ρολό, 

με πινέλο : 180-220 ml/m2  

Εφαρμογή μέσω πίεσης κενού : 39.2-47.0 kg/m3 

Το προϊόν εφαρμόζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Όταν το προϊόν προορίζεται για χρήση ξυλείας 3ης κατηγορίας 

(σε εξωτερικό χώρο, εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες) δεν 

πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια βροχής ή όταν 

προβλέπεται βροχή κατά το επόμενο 24ωρο 

Κατηγορία (ες) 

χρηστών 

Βιομηχανική χρήση, Επαγγελματίες, Ευρύ κοινό  

Μέγεθος και είδος 

συσκευασίας 

Ερασιτεχνική χρήση (μόνο): 750 ml, 1L, 2,5L, 5L  

Επαγγελματική χρήση ή βιομηχανική χρήση: 750 ml, 1L, 2,5L, 

5L, 20L, 120L, 200L, 1000L  

 

Υλικό συσκευασίας: Πλαστικά ή επικαλυμμένα μεταλλικά 

δοχεία 

 

 

 

 

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 

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

 

Ταξινόμηση  

Κατηγορία κινδύνου Υδάτινο περιβάλλον. Χρόνιος κίνδυνος κατηγορία 3 

Δήλωση 

επικινδυνότητας 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Επισήμανση 

Προειδοποιητική λέξη  

Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 

περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  

P102 Μακριά από παιδιά.  

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με 

όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς. 

Παρατήρηση Περιέχει 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate και προπικοναζόλη. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
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5. Οδηγίες για τη χρήση 
 

5.1 Οδηγίες χρήσης 

 
 

Χρήση #1  

Προϊόν έτοιμο για χρήση. Αναδεύεστε καλά πριν από κάθε χρήση.  Δεν επιτρέπεται η χρήση 

του σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από εξώπορτες και πλαίσια παραθύρων. Να μη 

χρησιμοποιείται σε ξύλο που έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές. 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής και στεγνώματος η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 5 ° C 

και η σχετική υγρασία κάτω από 80%. Το επεξεργασμένο ξύλο που εκτίθεται σε βροχόπτωση θα 

πρέπει να είναι επικαλυμμένο σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης που παρέχονται με το εν λόγω 

προϊόν. Ανακατέψτε το προϊόν πριν από τη χρήση.  

Χρόνος στεγνώματος: Στεγνό για χρήση και έτοιμο για την τελική επίστρωση: 24h περίπου.  

Καθαρισμός των εργαλείων: Χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι.  

Ξύλο στο οποίο εφαρμόστηκε το προϊόν θα πρέπει να επικαλυφθεί επίσης με κάποιο προϊόν 

εξωτερικής επίστρωσης (π.χ χρώμα βαφής). Η επικάλυψη αυτή χρειάζεται τακτική 

συντήρηση 

 

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 

πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Δεν προορίζεται για χρήση σε ξύλο που έρχεται σε απευθείας επαφή με το έδαφος ή που 

βρίσκεται σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Καλύπτετε το έδαφος με πλαστικό κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος σε 

εξωτερικούς χώρους. 

Να μην εφαρμόζεται όπου, κατά την εφαρμογή του, το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με 

υδάτινες επιφάνειες (όπως για παράδειγμα σε γεφύρια πάνω από λίμνες κήπων). 

Ξύλο που έχει υποστεί πρόσφατα κατεργασία με το προϊόν θα πρέπει να αποθηκευτεί κάτω 

από στέγαστρο ή σε σκληρή και στεγανή επιφάνεια, ώστε να αποτραπούν άμεσες απώλειες 

του προϊόντος στο έδαφος ή το νερό. Ενδεχόμενες απώλειες προϊόντος θα πρέπει να 

συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή ασφαλή απόσυρση 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από εξώπορτες και 

πλαίσια παραθύρων. Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλο που έρχεται σε άμεση επαφή με 

τρόφιμα και ζωοτροφές.  

 

Πρώτες βοήθειες 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος, υποψία έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 

αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 

/ βοήθεια.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. 

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και είναι εύκολο - συνεχίστε το ξέπλυμα.  

 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα 

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 
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Τοποθετείστε τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν σε δοχείο, που θα πρέπει να σφραγίζεται και να 

φέρει κατάλληλη επισήμανση. Το μη χρησιμοποιημένο προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται μέσω 

καύσης. 

Άδεια δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί θα πρέπει να σφραγίζονται και να απορρίπτονται μέσω 

καύσης. Όταν άδεια δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί δίνονται σε τρίτους, οι τελευταίοι 

πρέπει να προειδοποιούνται για τυχόν δυνατό κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τα 

κατάλοιπα του προϊόντος 

 

 

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 

 

Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη ερμητικά κλειστό σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 

χώρο. Προστατέψτε από τον παγετό. 

Το προϊόν διατηρείται σταθερό, για πέντε (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 

 

 

 

6. Άλλες πληροφορίες 
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