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τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

   FANCY 50WP    με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   
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Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Φάθεινο 100 γξ. Πιαζηηθφ ή αινπκίλην 

2 
αθνχια κέζα ζε 

θνπηί 

200 γξ, 250 γξ, 500 γξ, 800 γξ θαη 

1 θηιφ 
Πιαζηηθή PE, θνπηί ράξηηλν 

3 άθνο 
2 θηιά , 2,5 θηιά, 5 θηιά , 10 θηιά 

θαη 25 θηιά 

ΡΔ ή ηξίθπιινη ράξηηλνη κε 

εζσηεξηθή ζηξψζε πιαζηηθνχ 

 

 

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

Fancy 50WP 

Βξέμηκε ζθφλε (WP) 

Μεηαιιηθφο ραιθφο:  50 % β/β 
(ζε κνξθή πδξνμεηδίνπ ηνπ ραιθνχ) 
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 15,26 % β/β 
 

Sales y Derivados de Cobre S.A. (SALDECO), Πεξνχ 

Sales y Derivados de Cobre S.A. (SALDECO), Πεξνχ 

 

1. Sales y Derivados de Cobre S.A. (SALDECO), 
Πεξνχ 
2. FARMA CHEM S.A., Διιάδα 

copper hydroxide 

90,6 % (β/β) min ζε Cu 59 % 

Sales y Derivados de Cobre S.A. (SALDECO), Πεξνχ κέινο 
ηνπ European Union Copper Task Force 

 

Sales y Derivados de Cobre S.A. (SALDECO), Πεξνχ
  
       
       
       
       
    

 
 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Μπθεηνθηφλν, βαθηεξηνθηφλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή 
δξάζε 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Γηαιχζηε ηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ, πξνζζέζηε ην ζην ςεθαζηηθφ δνρείν θαη ζπκπιεξψζηε 
κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Αζθένεια ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 

Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. 
περίοδο 

γρ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ./δεκ. 
μέγιζηη 

Δζπεξηδνεηδή 
 

Κνξπθνμήξα 
(Phoma tracheiphila) 

Αλζξάθσζε  
(Colletotrichum gloeosporioides)  

επηνξίσζε   
(Septoria spp.) 

 
 

Πξνζβνιή θιαδίζθσλ, θχιισλ 
θαη θαξπψλ  

(Pseudomonas syringae) 
 
 

Φπηφθζνξα θαξπψλ 
(Phytophthora spp.) 

100-160 200-250 200-400 

Δθαξκνγέο κε ηηο πξψηεο βξνρέο ηνπ 
θζηλνπψξνπ. 
 
 
 
Δθαξκνγέο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βξνρψλ θαη 
κεηά απφ ραιάδη ή παγεηφ. 
 
 
Σν δεχηεξν 15λζήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ θαη 
επαλάιεςε κεηά απφ 3-4 κήλεο.  
πληζηάηαη λα ςεθάδνληαη ηα ρακειά θιαδηά 
κέρξη 1,5 κ. απφ ην έδαθνο. 

3 

Ακπγδαιηά 

Δμψαζθνο 
(Taphrina deformans) 

 
 

Κειίδσζε θχιισλ θαη θαξπψλ 
(Polystigma ochraceum) 

160 100-150 160-240 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο ην θζηλφπσξν κφιηο πέζνπλ ηα 
θχιια θαη ην ρεηκψλα ιίγν πξηλ ηελ έθπηπμε 
ησλ μπινθφξσλ νθζαικψλ. 
 
Δθαξκνγέο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ πηψζε 
ησλ πεηάισλ θαη επαλαιακβάλνληαη θάζε 15-
20 εκέξεο. 

3 

Καξπδηά 

Αλζξάθλσζε 
(Marsonina juglandis)  

Κειίδσζε θχιισλ θαη θαξπψλ  

(Xanthomonas juglandii) 

160 100-150 160-240 
Οη εθαξκνγέο αξρίδνπλ πξηλ εθπηπρζνχλ ηα 
θχιια θαη επαλαιακβάλνληαη θάζε 10 
εκέξεο. 

4 

Φνπληνπθηά 
Βαθηεξηαθφ έιθνο 

(Pseudomonas spp.) 
160 100-150 160-240 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο:  
α) κφιηο αξρίζνπλ λα πέθηνπλ ηα θχιια θαη 
 β) φηαλ πέζεη ην 75% ησλ θχιισλ. 

2 



Φηζηηθηά 
επηνξίσζε 

(Septoria spp.) 
160 100-150 160-240 

α. ζηελ πξψηε εκθάληζε ηεο βιάζηεζεο, 
β. φηαλ ν θαξπφο απνθηήζεη κήθνο 1 εθ. 

4 

Μειηά 
Αριαδηά 

Φνπδηθιάδην 
(Venturia inaequalis, 

 Venturia pirina)  
επηνξίσζε 

 (Septoria spp.) 
 Φαηά ζήςε  

(Sclerotinia laxa) 
 

Βαθηεξίσζε 
(Pseudomonas syringae) 

Βαθηεξηαθφ θάςηκν 
(Erwinia amylovora) 

240-250 100-200 240-500 

Δθαξκνγέο  ην Φζηλφπσξν πξηλ ηε πηψζε 
ησλ θχιισλ θαη ζην ζηάδην ηεο πξάζηλεο 
θνξπθήο. 
 
 
 
 
ηηο πεξηνρέο πνπ ελδεκνχλ νη αζζέλεηεο 
ζπληζηψληαη δπν εθαξκνγέο ζηελ αξρή θαη 
ζην ηέινο ηεο πηψζεο ησλ θχιισλ θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

3 

Βεξηθνθηά 

Κνξχλεν 
(Stigmina carpophila) 

 
 
 

Φαηά ζήςε 
(Sclerotinia laxa) 

170 100-120 170-200 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο:  
α) ην θζηλφπσξν κφιηο πέζνπλ ηα θχιια θαη  
β)ζην  ηέινο ηνπ ρεηκψλα πξηλ ηε δηφγθσζε           
ησλ νθζαικψλ. 
 
 
Δθαξκνγέο θαηά ηε δηφγθσζε ησλ νθζαικψλ   
θαη ζηε ξφδηλε θνξπθή. 

3 

Κεξαζηά 

Κνξχλεν 
(Stigmina carpophila)  

 
Πξνζβνιή απφ Pseudomonas 

syringae 

170 100-120 170-200 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο:  
α) ην θζηλφπσξν κφιηο πέζνπλ ηα θχιια θαη  
β)ζην  ηέινο ηνπ ρεηκψλα πξηλ ηε δηφγθσζε           
ησλ νθζαικψλ. 

4 

Ακπέιη 
(επηηξαπέδηα 

θαη  
νηλνπνηήζηκα 

ζηαθχιηα) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Plasmopara viticola) 

Αλζξάθλσζε  
(Elsinoe ampelina)  

Βαθηεξηαθή λέθξσζε 
(Xanthomonas ampelina) 

150-240 50-150 75-360 

Δθαξκνγέο πνπ αξρίδνπλ φηαλ νη βιαζηνί  
έρνπλ κήθνο  πεξίπνπ 10 εθ.,   κεηά   απφ   
10 εκέξεο, ιίγν  πξηλ ηελ άλζεζε θαη ιίγν 
κεηά ηε γνληκνπνίεζε. 

4 



Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 

Γακαζθεληά 

Κνξχλεν 
(Stigmina carpophila) 

Δμψαζθνο  
(Taphrina deformans) 

Κιαδνζπνξίσζε 
(Cladosporium carpophilum) 

 
Φαηά ζήςε 

(Sclerotinia laxa) 
 

Βαθηεξηαθφ έιθνο 
(Pseudomonas spp.) 

170 100-120 170-200 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ελδεκνχλ νη αζζέλεηεο, 
εθαξκνγέο:  
α) ην θζηλφπσξν κφιηο πέζνπλ ηα θχιια θαη  
β) ζην   ηέινο ηνπ ρεηκψλα πξηλ ηε δηφγθσζε           
ησλ νθζαικψλ. 
 
Δθαξκνγέο θαηά ηε δηφγθσζε ησλ νθζαικψλ   
θαη  ζηε ξφδηλε θνξπθή. 
 
ε   πεξηνρέο   φπνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο    
πηψζεο ησλ θχιισλ. 

4 

Διηά 

Κπθινθφλην 
(Cycloconium oleaginum) 

 
 

Γινηνζπφξην 
(Gloeosporium olivarum) 

 
 

Καξθίλσζε 
(Pseudomonas savastanoi) 

260 
(θζηλφπ.) 

210 (άλνημε) 
 
 

260 
 
 

260 (θζηλφπ.) 
210 (άλνημε) 

150-300 

390-780 
(θζηλφπ) 

640(άλνημε) 
 
 

390-780 
 
 

390-780 
(θζηλφπ)  

640 (άλνημε) 

ηηο πεξηνρέο πνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, 
εθαξκνγέο απφ αξρέο θζηλνπψξνπ κέρξη 
αξρέο άλνημεο. 
 
 
Γχν εθαξκνγέο: Ζ πξψηε φηαλ αξρίδνπλ λα 
σξηκάδνπλ νη θαξπνί θαη ε δεχηεξε 20 εκέξεο 
αξγφηεξα. 
 
 
Δθαξκνγέο κεηά ην θιάδεκα θαη κεηά απφ 
ραιάδη ή παγεηφ. 

2 

Σνκάηα  
(Τ+Θ)  

Πηπεξηά  
(Τ+Θ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Phytophthora infestans, 
Peronospora tabacina) 

 
Κιαδνζπνξίσζε 

(Cladosporium fulvum) 
επηνξίσζε  

(Septoria lycopersici) 
Αλζξάθλσζε  

(Colletotrichum spp.) 
 

Βαθηεξηψζεηο 
(Pseudomonas spp., 

Xanthomonas vesicatoria) 

250 
(βαξηά 

πξνζβνιή) 
 

120-160 
(ειαθξά 

πξνζβνιή) 

50-100 

125-250 
(βαξηά 

πξνζβνιή) 
 

60-160 
(ειαθξά 

πξνζβνιή) 

 
Δθαξκνγέο   απφ   ην ζηάδην ησλ λεαξψλ 
ζπνξφθπησλ θαη επαλάιεςε αλά 10-14 
εκέξεο. 
 
Δθαξκνγέο   κε   ηελ εκθάληζε  ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ  ησλ αζζελεηψλ θαη 
επαλάιεςε αλά 7-10 εκέξεο αλάινγα κε ηελ 
έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 
 
 
 
Δθαξκνγέο   απφ   ην ζηάδην ησλ λεαξψλ 
θπηψλ    κέρξη    ηελ θαξπφδεζε. 

4 



Κνινθπλζνεηδή  
(Τ+Θ):  

 
Αγγνχξη, 
Κνινθχζη, 
Πεπφλη, 

Καξπνχδη 

Πεξνλφζπνξνο 
(P seudoperonospora 
cubensis) Αλζξάθσζε  

(Colletotrichum lagenarium) 
Κιαδνζπνξίσζε 

(Cladosporium cucumerinum) 
Βαθηεξίσζε  

(Erwinia tracheiphila) 

110 50-100 70-110 

Δθαξκνγέο   κε   ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ    ησλ αζζελεηψλ θαη 
επαλάιεςε αλά 10-14 εκέξεο αλάινγα κε 
ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

4 

Φαζφιη 

Κεξθνζπνξίσζε 
(Cercospora spp.) 

 
 

Βαθηεξηψζεηο 
(Xanthomonas spp., 

Pseudomonas phaseolicola,) 

140 50-80 70-110 

Δθαξκνγέο   κε   ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη επαλάιεςε 
αλά 7-14 εκέξεο.  
 
 
Δθαξκνγέο κε ηελ εκθάληζε  ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ    ησλ αζζελεηψλ  θαη 
επαλάιεςε αλά 10-14 εκέξεο αλάινγα κε 
ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

3 

έιηλν 

επηνξίσζε 
(Septoria apii)  

 
Κεξθνζπνξίσζε 
(Cercospora apii) 

140 50-80 70-110 
Δθαξκνγέο φηαλ ηα θπηά έρνπλ χςνο 15-20         
εθ. θαη επαλάιεςε αλά 7-10 εκέξεο αλάινγα 
κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

3 

Αξαρίδα 
Κεξθνζπνξίσζε 

(Cercospora spp.) 
180 60 110 

Δθαξκνγέο   κε   ηελ εκθάληζε  ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη επαλάιεςε 
αλά 7-10 εκέξεο αλάινγα κε ηελ έληαζε     
ηεο πξνζβνιήο. 

3 

Παηάηα 

Πεξνλφζπνξνο 
(Phytophthora infestans)  

 
Αλζξάθσζε  

(Colletotrichum atramentarium) 

180  
(βαξηά 

πξνζβνιή) 
 

110  
(ειαθξά 

πξνζβνιή) 

50-100 

130-180 
(βαξηά 

πξνζβνιή) 
 

70-110 
(ειαθξά 

πξνζβνιή) 

Δθαξκνγέο φηαλ ηα θπηά έρνπλ χςνο 15-20 
εθ. θαη επαλάιεςε αλά 10-14 εκέξεο 
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

4 



Εαραξφηεπηια 
Κεξθνζπνξίσζε 

(Cercospora beticola) 
250-280 40 100-110 

Δθαξκνγέο   κε   ηελ εκθάληζε  ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ  θαη επαλάιεςε αλά 10-14 
εκέξεο αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 
πξνζβνιήο. 

4 

Παραηηρήζεις: 

1. Οη κηθξέο δφζεηο αθνξνχλ ηνπο ςεθαζκνχο πνπ πιεζηάδνπλ πξνο ηελ άλζεζε, ηδηαίηεξα γηα ηα κεινεηδή θαη νη κεγάιεο φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζπκπηψκαηα έρνπλ εκθαληζηεί, ην εχξνο ηεο δφζεο είλαη αλάινγν κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

2. ηα ιαραληθά λα απνθεχγνληαη νη ςεθαζκνί κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θαηά ηηο ζεξκέο ψξεο ηεο εκέξαο. 

3. Οη εθαξκνγέο είλαη πξνιεπηηθέο θαη γίλνληαη εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. 
4. ηηο θαιιηέξγεηεο ακπέιη, εζπεξηδνεηδή, κεινεηδή, ππξελφθαξπα, παηάηα, ειηά θαη ιαραληθά ππφ θάιπςε λα αθνινπζνχληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκφδνληαη ηα 
πξνγξάκκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ. 

 



 

 

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο:  

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Αθξφδξπα (Ακπγδαιηά, Καξπδηά, Φηζηηθηά, 
Φνπληνπθηά) 

28 εκέξεο 

Δζπεξηδνεηδή, Διηά, Παηάηα, Αξαρίδα, 
Εαραξφηεπηια, Ακπέιη (επηηξαπέδηα θαη 
νηλνπνηήζηκα ζηαθχιηα) 

21 εκέξεο 

Σνκάηα Τπαίζξνπ  10 εκέξεο 

Σνκάηα Θεξκνθεπίνπ 
Λαραληθά (Τ+Θ) 

7 εκέξεο 

Μεινεηδή, Ππξελφθαξπα 
Με Δθαξκφζηκν ιφγσ ηνπ 

ρξφλν εθαξκνγήο 
 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Οκάδα Σξφπνπ Γξάζεο: M1  
 

---- 

---- 

Κξαηήζηε ηα παξαγσγηθά δψα καθξηά απφ ηε ςεθαζκέλε πεξηνρή γηα 21 εκέξεο 

Δίλαη θπηνηνμηθφ ζηηο πνηθηιίεο ακπειηνχ Delaware, Rosette, Niagara θαη Concord.  
Δίλαη θπηνηνμηθφ ζηα ππξελφθαξπα κεηά ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ. 
Δπαλαιακβαλφκελεο ρξήζεηο ζηα κεινεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαζηαλφ ρξσκαηηζκφ. ηελ 
κειηά νη εθαξκνγέο λα ζηακαηνχλ φηαλ ε πξάζηλε θνξπθή είλαη κήθνπο 1 εθ.  
Γεληθά λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ άλζεζε.  
Ο θίλδπλνο θπηνηνμηθφηεηαο απμάλεηαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<5 °C) θαη ζε πγξέο ζπλζήθεο. 

 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε αιθαιηθά ζθεπάζκαηα, φμηλα ζθεπάζκαηα θαη κε 
ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ thiram. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ  ηνπ   κε  
πξνζθνιιεηηθά,  ιάδηα,   εληνκνθηφλα θαη  άιια κπθεηνθηφλα δηαιχεηαη ην 
FANCY 50WP ζε έλα δνρείν θαη κπαίλεη πξψην ζην βπηίν θαη κεηά 
πξνζηίζεληαη ηα ππφινηπα ζθεπάζκαηα. 



 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

Υn – Δπηβιαβέο, N - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 

R22    Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R41   Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ 

R50/53  Πνιχ  ηνμηθφ  γηα  ηνπο  πδξφβηνπο   νξγαληζκνχο. Μπνξεί  λα πξνθαιέζεη   καθξνρξφληεο   

δπζκελείο   επηπηψζεηο   ζην   πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά       

S13 Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο      

S20/21   Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε  

S24/25   Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα.     

S36/37   Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      

S46        ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην                        

δνρείν ή ηελ εηηθέηα 

S61     Απνθχγεηε ηε ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /δειηίν 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  

SP1   Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.    

  

 Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο             
      

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο ρνξεγήζηε γάια ή λεξφ (γηα αξαίσζε) θαη επηθνηλσλήζηε κε ην Κέληξν 
Γειεηεξηάζεσλ γηα ιήςε νδεγηψλ θαη πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε. 
 
Ανηίδοηο: πεληθηιιακίλε  
 
 

Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401    

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν μεξφ 
ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. 
 
 

Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζηα ζεκεία ζπιινγήο γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο.   
        

 
 



 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   26/06/2012     

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


