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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,       26-4-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 3357/39003 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287249  
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) 
XYLOFARM AQUA KILLER.  

 

 
ΠΡΟΣ: U DISTRIBUTION AE 

Θέση Τζαβερδέλλα   
Φυλή Αττική 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2. 

2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τoν 

«καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 

205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 

και 23». 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία μειγμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την από 30-3-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 25-4-2016 

πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ8- 0102 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: XYLOFARM AQUA KILLER 

2. Μορφή: Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)  

3. Εγγυημένη σύνθεση: Permethrin 0,2 % β/ο  

  βοηθ. ουσίες 99.8 % β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική 

ουσία: permethrin 93% min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: R2 Group A/S (Acting for Tagros Chemicals India Limited 

(India)). 
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Tagros Chemicals India Limited, India,  

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: U DISTRIBUTION AE, Θέση Τζαβερδέλλα, Φυλή Αττική. 

γ. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:  ο κάτοχος της έγκρισης. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: U DISTRIBUTION AE. 

9.  Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: U DISTRIBUTION AE. 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: σύριγγα των 20ml, δοχεία των 150, 750ml, 2,5lit & 

μπιτόνι των 5lit 

 Υλικό:  δοχεία, μπιτόνι από λευκοσίδηρο  και HDPE. 

  

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Συντηρητικό ξύλου για προστασία από έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.  

 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Προϊόν έτοιμο για χρήση. Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. 

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες και λίπη  

Για προληπτική χρήση: Εφαρμόστε το προϊόν σε 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή 

πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης σε ποσότητα 1lit/6m
2
 (166gr/ m

2
). 

Για θεραπευτική χρήση: α. Εφαρμόστε 20 ml προϊόντος με  έγχυση βαθιά σε δοκούς 

και σημεία ενώσεων  (δομική ξυλεία)   

β. Εφαρμόστε το προϊόν σε 3 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής χαμηλής 

πίεσης σε ποσότητα 1lit/5m
2
 (200 gr / m

2
).  

Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόστηκε, είναι ακίνδυνη χρήσης από τον άνθρωπο και 

τα ζώα μετά την παρέλευση 48 ωρών από την εφαρμογή 
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13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εξωτερικές ξύλινες 

επιφάνειες 

έντομα που 

καταστρέφουν 

το ξύλο 

166gr/m
2
 για προληπτική 

χρήση 

200 gr /m
2
 για θεραπευτική 

χρήση  

Καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του 

χρόνου 

 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
14. Εικονογράμματα κινδύνου:  

 

 
 

15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή 
 
16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H410: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

17. Δηλώσεις προφύλαξης  
P102: Μακριά από παιδιά. 

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ 

κανονισμούς.  

Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Περιέχει οργανικό διαλύτη. Η επανειλημμένη έκθεση σε οργανικούς διαλύτες 

μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο νευρικό σύστημα  και τα εσωτερικά όργανα, όπως 

το ήπαρ και τα νεφρά. 

ΕUH208 Περιέχει permethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

 
18. Πρώτες Βοήθειες:  

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο 

προστατευμένο από την υγρασία, τον παγετό και τη ηλιακή ακτινοβολία, σε 

θερμοκρασία 5⁰C -30⁰C παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία 

παρασκευής. 

 
20. Καταστήματα πώλησης: - 

 

ΙΙ. Κείμενο Ετικέτας: 
α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την 

παρούσα απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να 

προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

 

ΙΙΙ.  Mε την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 
έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Permethrin που περιέχεται στο XYLOFARM AQUA, 
KILLER για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο 

εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012. 

Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε 

περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 
 
  Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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