
CHAZMA GS 2008

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΙΚΟΝΑ Σ Η Μ Α Σ Ι Α

Τ

Τ +

Τοξικό.
Μπορεί να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
αρρώστιες ακόµη και θάνατο.

Πολύ Τοξικό.

Χn

Χi

Επιβλαβές.
Μπορεί να ερεθίσει το δέρµα και τα µάτια και να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στην υγεία του 
ανθρώπου.

Ερεθιστικό.

C

�ιαβρωτικό. Μπορεί να κάψει το δέρµα. Οι ατµοί τους µπορούν να µας κάψουν τα µάτια. Μπορεί ακόµη να καταστρέψει 
ένα άλλο προϊόν.

Ν
Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Μπορεί να βλάψει το νερό, τον αέρα, έδαφος και τα ζώα έτσι και την υγεία του 
ανθρώπου.

Ε
Εκρηκτικό. Μπορεί εύκολα να δώσει έκρηξη και να προκαλέσει εγκαύµατα.

F

F +

Εύφλεκτο.
Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά. Παράγει επικίνδυνους ατµούς που µπορούν να ερεθίσουν  το 
δέρµα, τα µάτια και τα πνευµόνια µας.

Πολυ Εύφλεκτο.

Ο
Οξειδωτικό. Μπορεί να κάψει το δέρµα. Αντιδρά µε άλλες ουσίες και δίνει επικίνδυνους ατµούς. Μπορεί να σκουριάσει 
µέταλλα.

Σύµβολα επισήµανσης των τοξικών ουσιών σύµφωνα µε τις  οδηγίες  88/379 και  89/178 της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ R & S

Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράµµατα R  και  S και ένα αριθµός. Ο συνδυασµός των γραµµάτων αυτών µε

τους αριθµούς αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες  φράσεις που ενηµερώνουν για τους κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για 

την προφύλαξη του ανθρώπου και των άλλων  οργανισµών.

Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ R

ΦΡΑΣΕΙΣ R ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝ�ΥΝΩΝ 

R1  «Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση»

R2
 

«Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγµα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης»

R3
 

«Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγµα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης»

R4  «Σχηµατίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές µεταλλικές ενώσεις»

R5  «Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη»

R6  «Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα»

R7  «Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά»

R8
 

«Σ� επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά»

R9  «Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά»

R10  «Εύφλεκτο»

R11  «Πολύ εύφλεκτο»

R12  «Εξαιρετικά εύφλεκτο»

R13  «Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιηµένο αέριο»

R14
 

«Αντιδρά βίαια µε νερό»

R15  «Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια»

R16  «Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε οξειδωτικές ουσίες»

R17
 

«Αυτοαναφλέγεται στον αέρα»

R18  «Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά µίγµατα ατµού/ αέρος»

R19  «Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια»

R20  «Βλαβερό όταν εισπνέεται»

R21  «Βλαβερό σε επαφή µε το δέρµα»

R22
 

«Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης»

R23
 

«Τοξικό όταν εισπνέεται»

R24
 

«Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα»

R25
 

«Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης»

R26
 

«Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται»

R27  «Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα»

R28  «Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης»

R29  «Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια»

R30  «Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο»

R31
 

«Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα»

R32
 

«Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια»

R33
 

«Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων»

R34
 

«Προκαλεί εγκαύµατα»

R35  «Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα»

R36  «Ερεθίζει τα µάτια»

R37  «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα»

R38  «Ερεθίζει το δέρµα»

R39  «Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων βλαβών υγείας»
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R40  «Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων βλαβών υγείας»

R41
 

«Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των µατιών»

R42  «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση µε εισπνοή»

R43  «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα»

R44  «Κίνδυνος έκρηξης εάν θερµανθεί σε κλειστή ατµόσφαιρα»

R45
 

«Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο»

R46  «Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµική γενετική βλάβη»

R47  «Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραµορφώσεις»

R48
 

«Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταµένης έκθεσης»

R49
 

«Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται»

R50
 

«Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταµένης έκθεσης»

R51
 

«Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς»

R52
 

«Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς»

R53
 

«Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»

R54
 

«Τοξικό για τη χλωρίδα»

R55
 

«Τοξικό για την πανίδα»

R56
 

«Τοξικό για τους οργανισµούς του εδάφους»

R57
 

«Τοξικό για τις µέλισσες»

R58
 

«Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον»

R59
 

«Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος»

ΣΥΝ�ΥΑΣΜΟΙ R ΦΡΑΣΕΩΝ 

R14/15  «Αντιδρά βίαια σε επαφή µε το νερό εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα»

R15/29  «Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα»

R20/21  «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα»

R21/22  «Βλαβερό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R20/22  «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα»

R20/21/22  «Βλαβερό όταν ειπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/24  «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα»

R24/25  «Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/25  «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/24/25  «Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/27  «Πολύ τοξικό όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

R27/28  «Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/28  «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/27/28  «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R36/37  «Ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα»

R37/38  «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα»

R36/38  «Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα»

R36/37/38  «Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα»

R39/23  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

R39/34  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα»

R30/25  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R39/23/24  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα»

R39/23/25  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

R39/24/25  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης » 
R39/23/24/25  «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R39/26  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται»

R39/27  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα

R39/28  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R39/26/27  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα»

R39/27/28  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

R39/26/27/28  «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/20  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

R40/21  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα»

R40/22  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R40/20/21  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/21/22  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

R40/20/21/22  «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/43  «@ύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση µέσω της εισπνοής και σε επαφή µε το δέρµα»

R48/20  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται»

R48/21  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα»

R48/22  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης»

R48/20/21  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα»

R48/20/22  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/21/22  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/20/21/22  «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/23  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται»

R48/24  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα»

R48/25  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης»

R48/23/24  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα»

R48/23/25  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/24/25  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/23/24/25  «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης»

ΦΡΑΣΕΙΣ RO  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝ�ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

RO1  «Πολύ τοξικό για τις µέλισσες»

RO2  «Μέτρια τοξικό για τις µέλισσες»

RO3  «Σχετικά τοξικό για τις µέλισσες»

RO4  «Πολύ τοξικό για τα ψάρια»

RO5  «Τοξικό για τα ψάρια»

RO6  «Βλαβερό για τα ψάρια»
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RO7  «Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO8  «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO9  «Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO10  «Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα»

RO11  «Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα»

RO12  «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα»

RO13  «Βλαβερό για τα άγρια ζώα»

RO14  «Επικίνδυνο για τα πουλιά»

RO15  «Επικίνδυνο για τα ωφέλιµα αρθρόποδα»

ΣΥΝ�ΥΑΣΜΟΙ RO ΦΡΑΣΕΩΝ

RO4/RO7  «Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO5/RO8  «Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO6/RO9  «Βλαβερό για   τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισµούς»

RO12/RO13  «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά»

RO12/RO13/RO16  «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ωφέλιµα αρθρόποδα»

RO13/RO15  «Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά»

Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ S
ΦΡΑΣΕΙΣ S  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

S1  «Φυλάσσεται κλειδωµένο»

S2 «Μακριά από παιδιά»

S3  «Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος 
S4  «Μακριά από κατοικηµένες περιοχές»

S5  «@ιατηρείται το περιεχόµενο σε ?» (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S6  «@ιατηρείται σε ατµόσφαιρα ?»(το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S7  «@ιατηρείτε τη συσκευασία ερµητικά κλεισµένη»

S8  «Προστατεύετε τη συσκευασία από υγρασία»

S9  «@ιατηρείται τη συσκευασία σε καλά αεριζόµενο µέρος»

S12  «Να µη διατηρείται το δοχείο ερµητικά κλεισµένο»

S13  «Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές»

S14  «Μακριά από ?» (ασύµβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή)

S15  «Μακριά από θερµότητα»

S16  «Μακριά από πηγές ανάφλεξης � Απαγορεύεται το κάπνισµα»

S17  «Μακριά από καύσιµες ύλες»

S18  «Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά»

S20  «Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε»

S21  «Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε»

S22  «Μην αναπνέετε την σκόνη»

S23  «Μην αναπνέετε αέρια / καπνούς/ ατµούς / εκνεφώµατα» (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον  κατασκευαστή)

S24  «Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα»

S25  «Αποφεύγετε επαφή µε τα µάτια»

S26  «Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή»

S27  «Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί»

S28  «Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε αµέσως µε άφθονο?» (το είδος 
του υγρού καθορίζεται από  τον κατασκευαστή)

S29  «Μη ρίχνετε τα υπολείµµατα στην αποχέτευση»

S30  «Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό»

S33  «Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων»

S34  «Αποφεύγετε τα κτυπήµατα και την τριβή»

S35  «Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειµένου να πετάξετε το προϊόν ή και τη συσκευασία του» (εξειδικεύεται από τον κατασκευαστή)

S36  «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία» (εξειδικεύεται ανάλογα µε την περίπτωση)

S37  «Φοράτε κατάλληλα γάντια» (εξειδικεύεται ανάλογα µε την περίπτωση)

S38  «Σε περίπτωση µη επαρκούς αερισµούς, χρησιµοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή»

S39  «Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου» (εξειδικεύεται ανάλογα µε την περίπτωση)

S40  «Για τον καθαρισµό του πατώµατος και όλων των αντικειµένων που έχουν µολυνθεί από το υλικό αυτό  χρησιµοποιείτε? (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S41  «Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης µην αναπνέετε τους καπνούς»

S42  «Κατά τη διάρκεια παραγωγής καπνού ή εκνεφώµατος χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή» (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή 

και (εξειδικεύεται ανάλογα µε την περίπτωση)

S43  «Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείστε?» (αναφέρεται το είδος µέσων κατάσβεσης)

S44  «Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσµατος όπου είναι δυνατόν) ». 
S45  «Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσµατος όπου είναι δυνατόν)» 
S46  «Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα»

S47  «@ιατηρείται σε θερµοκρασία κάτω των...» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S48  «@ιατηρείται υγρό µε?» (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S49  «Να διατηρείται µόνο στο αρχικό δοχείο»

S50  «Να µην αναµιγνύεται µε?» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S51  «Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο»

S52  «Να µη χρησιµοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούµενους χώρους»

S53  «Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριµένες οδηγίες πριν τη χρήση»

S54  «Να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

S55  «Να γίνει η επεξεργασία µε τη βέλτιστη διαθέσιµη µέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόµους ή στο περιβάλλον»

S56  «Να µη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόµων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριµένο χώρο συλλογής αποβλήτων»

ΣΣΥΝ�ΥΑΣΜΟΙ S ΦΡΑΣΕΩΝ 

S1/2  «Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά»

S 3/7/9  «@ιατηρείστε το σε καλά κλεισµένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό καλώς αεριζόµενο»

S3/9  «@ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος»
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S3/9/14/49  «@ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος µακριά από?» (ασύµβατα υλικά που  καθορίζονται από τον κατασκευαστή)

S3/9/49  «@ιατηρείται µόνο στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος»

S3/14  «@ιατηρείται σε δροσερό µέρος µακριά από?»(ασύµβατα υλικά που καθορίζονται από τον   κατασκευαστή)

S7/8  «Το δοχείο διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και προστατευόµενο από την υγρασία»

S7/9  «@ιατηρείται ερµητικά κλεισµένο και προστατευόµενο από την υγρασία»

S20/21  «Όταν το χρησιµοποιείτε µη τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε»

S24/25  «Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια»

S36/37  «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια»

S36/37/39  «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου»

S36/39  «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου»

S37/39  «Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου»

S47/49  «@ιατηρείται µόνο στην αρχική συσκευασία σε θερµοκρασία ίση ή κατώτερη των ??0C» (προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή)

1. ΦΡΑΣΕΙΣ SY: ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

SY
1

«Φοράτε φόρµα, µπότες και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρµόζετε το σκεύασµα»

SY
2

«Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PUC, µπότες από καουτσούκ και γυαλιά όταν ψεκάζετε»

SY
3

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, µπότες από καουτσούκ, ολόσωµη φόρµα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα µάτια, όταν εφαρµόζετε υποκαπνιστικό 
στα θερµοκήπια. Μην  ξαναµπαίνετε στο   θερµοκήπιο προτού αεριστεί καλά»

SY
3

«Φοράτε γυαλιά»

SY
4

«Φοράτε µάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρµόζετε το σκεύασµα

SY
5

«Πλύνετε τα ρούχα σας πριν τα ξαναφορέσετε»

SY
6

«Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς µετά το ψεκασµό / σκόνισµα κλπ»

SY
7

«Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά το ψεκασµό»

SY
8

«Να µη χρησιµοποιείται στην παρουσία εγκύων γυναικών»

2. ΦΡΑΣΕΙΣ SY  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ �ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

SY
10

«Μην αυξάνετε τις δόσεις»

SY
11

«Μη µολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας του»

SY
12

«Κρατείστε µακριά από τη ψεκασµένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για ? ώρες / µέρες»

3. ΦΡΑΣΕΙΣ SΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

SO
1

«Μη ψεκάζετε ανθισµένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισµένα ζιζάνια»

SO
2

«Μη ψεκάζετε όταν οι µέλισσες είναι παρούσες»

SO
3

«Μη µολύνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά  ψεκαστικών  σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες»

SO
4

«Μη µολύνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.

SO
5

«Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την περιοχή εφαρµογής του φαρµάκου για?ηµέρες»
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