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ΣΜΗΜΑ 1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

ήκα θαηαηεζέλ : RELEASE AGENT NL-1 

 
1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο 

Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ 
Μείγκαηνο 

:  Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  Βνεζεηηθά γηα βηνκεραλία 
ζεξκνζθιεξπλφκελσλ  

 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξεία : Akzo Nobel Functional Chemicals B.V. 
Velperweg 76 
NL  6824 BM  Arnhem 

Netherlands  
 

Σειέθσλν : +31263664433 

Σέιεθαμ : +31263665830 
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε : RegulatoryAffairs@akzonobel.com 

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ 
επείγνπζαο αλάγθεο 

: 24 hours:+31 57 06 79211, CHEMTREC-USA:1-800-424-
9300, CANUTEC-CANADA:1-613-996-6666, 

化学事故应急咨询电话： 国家化学事故应急响应中心 +86532 

8388 9090 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Δχθιεθηα ζηεξεά, 2, H228, Με βάζε δεδνκέλα απφ δνθηκαζίεο. 
Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, 2, H315, Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε, 3, Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, H336, 

Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα ζηφρνπο - επαλαιακβαλφκελε έθζεζε, 1, H372, Μέζνδνο 
ππνινγηζκνχ 

Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθφηεηα πηελψλ, 2, H411, Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα 16. 

 



 
RELEASE AGENT NL-1 

Έθδνζε 1 Ηκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 
30.04.2015 

Ηκεξνκελία εθηχπσζεο 
03.12.2017 

GR  /  EL 

 

 2 / 14  

 

Σαμηλόκεζε (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
Πνιχ εχθιεθην, F, R11 

Δπηβιαβέο, Xn, R48/20 
Δξεζηζηηθφ, Xi, R38 
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, N, R51/53 

 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, βιέπε Δλφηεηα 16. 
 

2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

χκβνιν(α) :  

    

 

 
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο 

 
Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο : H228 Δχθιεθην ζηεξεφ. 

H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 

H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
H372 Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα 

απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε 

έθζεζε. 
H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο. 
 

Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ : Πξόιεςε:  

P210 Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα, ζεξκέο 
επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλή θιφγα θαη 
άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. 

P260 Μελ αλαπλέεηε ζθφλε θαη αλαζπκηάζεηο. 
P273 Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην 

πεξηβάιινλ. 

P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ 
πξφζσπν. 

Δπέκβαζε:  
P314 πκβνπιεπζείηε/ Δπηζθεθζείηε γηαηξφ 

εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία. 

P370 + P378 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: 
Υξεζηκνπνηήζηε μεξή άκκν, μεξφ 
ρεκηθφ ή αλζεθηηθφ ζε αιθνφιε αθξφ 

γηα λα θαηαζβήζεηε. 
 

 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: 
 Petroleum 64742-82-1 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

 
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ ΑΒΣ θαη ησλ 
αΑαΒ 

:  Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη 
φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο 
αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα 
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ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 
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ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

3.2 Μείγκαηα 

 
Δπηθίλδπλε νπζία 

Υεκηθή νλνκαζία 

PBT 

vPvB 
OEL 

CAS-Αξηζ. 
EK-Αξηζ. 

Αξηζκ. 
REACH 

Σαμηλφκεζε 

(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

Σαμηλφκεζε 

(67/548/EOK) 

πγθέληξσζε 

[%] 

Petroleum  64742-82-1 

265-185-4  

 

Flam. Liq. 3; H226 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H336 

STOT RE 1; H372 

Asp. Tox. 1; H304 

Aquatic Chronic 2; H411 

 

Xn; R48/20-
R65 

F; R11-R66 

Xi; R38 

N; R51/53 

 

70 - 80 

 
 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα 16. 

 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, βιέπε Δλφηεηα 16. 
 

REACH - Καηάινγνο ππνςήθησλ πξνο αδεηνδόηεζε νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε 
αλεζπρία ( Άξζξν 59). 
REACH - Καηάινγνο 

ππνςήθησλ πξνο 
αδεηνδφηεζε νπζηψλ πνπ 
πξνθαινχλ πνιχ κεγάιε 

αλεζπρία ( Άξζξν 59). 

: Mε εθαξκφζηκν 

 

 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο ππνδείμεηο : Απνκαθξπλζείηε απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. 
πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 
Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 

 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο : Καηφπηλ ζεκαληηθήο έθζεζεο ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην 
δέξκα 

: Βγάιεηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη παπνχηζηα. 
Πιπλεηε ακεζσο ην δεξκα κε ζαπνπλη θαη λεξν. 
Αλ ν εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε έλα 

γηαηξφ. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 

κάηηα 

: Ξεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ. 

Απνκαθξχλεηε ην θαθνχο επαθήο. 
Πξνζηαηέςηε ην πγηέο κάηη. 
Κξαηείζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηε. 

Δάλ ν εξεζηζκφο ησλ καηηψλ δηαξθεί, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ 
εηδηθφ γηαηξφ. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : Πιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ θαη πίλεηε άθζνλν λεξφ. 
Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην 
ζηφκα. 

πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 
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4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πκπηψκαηα : πκπηψκαηα θαη νη επηδξάζεηο πνπ αλακέλνληαη απφ ηνπο 

θηλδχλνπο φπσο απεηθνλίδνληαη ζην κέξνο 2. Γελ είλαη γλσζηά 
ζπκπηψκαηα ζρεηηθά κε ην πξντφλ 
 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Μεηαρείξηζε : Θεξαπεία ζπκπησκάησλ. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 

: Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξφζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα 
ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. 
 

Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 

: Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνχ δη' εθηνμεχζεσο 
 

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο 
ππξθαγηάο / Δηδηθνί θίλδπλνη 

πνπ πεγάδνπλ απφ ρεκηθέο 
νπζίεο 

: Σν ζπξέπ λεξνπ κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθφ, εθηφο 
αλ ρξεζηκνπνηεζεί απν έκπεηξνπο ππξνζβέζηεο. 
Μελ αθήλεηε ην λεξφ θαηάζβεζεο λα θζάζεη ζε ππνλφκνπο ή 

θνίηεο λεξνχ. 
 

Πξντφληα θαχζεο : ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζρεκαηίδεηαη θαπλφο πνπ πεξηέρεη 

επηθίλδπλα πξνΐφληα θαχζεο (βιέπε ελφηεηα 10). 
 

5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο 
εμνπιηζκφο γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο 

: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή. 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : Γηα ηε ςήμε ησλ θιεηζηψλ δνρείσλ ρξεζηκνπνηείζηε ςέθαζκα 
λεξνχ. 
Σν κνιπζκέλν λεξφ ηεο απφζβεζεο πξέπεη λα ζπιεγρζεί 

μερσξηζηά, δελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ππφλνκν. 
Σα ππνιείκκαηα ηεο ππξθαγηάο θαη ην κνιπζκέλν λεξφ ηεο 
απφζβεζεο πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. 
Λάβεηε κέηξα επαξθνχο εμαεξηζκνχ. 

Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 
 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Πεξηβαιινληηθέο 
πξνθπιάμεηο 

: Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε 
απνρεηεχζεηο. 
ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ 

πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. 
 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μέζνδνη θαζαξηζκνχ / : Σν εθρπκέλν πιηθφ λα ζπιιέγεηαη κε αζθαιή ζε ζπίζεο 
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Μέζνδνη πεξηνξηζκνχ απνξξνθεηήξα ή κε ζγξφ ζθνχπηζκα θαη δίδεηαη ζε δνρεία 
πξνο δηάζεζε ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο 

(βιέπε ζεκείν 13). 
Παξαδίλεηαη πξνο δηάζεζε ζε θαηάιιεια θιεηζηά δνρεία. 
 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο : Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Τπνδείμεηο γηα αζθαιή 
ρεηξηζκφ 

: Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 
Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ εηζπλενκέλσλ ζσκαηηδίσλ. 
Με ηξψηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Αλνίμηε ην δνρείν πξνζεθηηθά, δηφηη κπνξεί ην πεξηερφκελν λα 
βξίζθεηαη ππφ πίεζε. 
Σν λεξφ θαζαξίζκαηνο πξέπεη λα δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο. 
Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ 
ελδπκαζία. 

 
Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη 

έθξεμεο 

: Λάβεηε κέηξα θαηάιιεινπ εμαεξηζκνχ ζε πεξίπησζε 
ζρεκαηηζκνχ ζθφλεο. 

Μαθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. 
Υξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία πνπ δελ παξάγνπλ ζπίζεο. 
 

7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη δνρεία 

: Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε αλαξκφδηα πξφζσπα. 
Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. 

Σν δνρείν δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφ, ζε ηφπν μεξφ, κε θαιφ 
εμαεξηζκφ. 
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο/κέζα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 

αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα ηεο ηερληθήο αζθάιεηαο. 
 

Άιιεο πιεξνθνξίεο :  Κακία απνζχλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη 

ρξήζε. 
 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο : Πξνζέρεηε ηηο ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ 
πξντφληνο/κείγκαηνο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

πζηαηηθά κε ειεγρόκελεο παξακέηξνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 

πζηαηηθά CAS-Αξηζ. Σηκή Παξάκεηξνη 
ειέγρνπ 

Νέα έθδνζε Βάζε Δίδνο ηεο 
εθζέζεσο 

Petroleum w axes  TWA 

 

2 mg/m3 

 

2012-02-09 

 

GR OEL  

 

Καπλφο 

  STEL 
 

6 mg/m3 
 

2012-02-09 
 

GR OEL  
 

Καπλφο 



 
RELEASE AGENT NL-1 

Έθδνζε 1 Ηκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 
30.04.2015 

Ηκεξνκελία εθηχπσζεο 
03.12.2017 

GR  /  EL 

 

 7 / 14  

 

 
STEL: Οξηαθή ηηκή κηθξνχ ρξφλνπ 

TWA:  Υξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή (TWA) 
 
 

 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Πξνζηαζία ησλ 
αλαπλεπζηηθψλ νδψλ 

:  Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ ζπληζηψκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
 

Πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ :  Υξεζηκνπνηείηε γάληηα ζε πεξίπησζε δηαξθνχο ή 
επαλαιακβαλφκελεο επαθήο. 
 

   Πξνζηαηεπηηθά γάληηα ζχκθσλα κε ΔΝ 374. 
 

Πξνζηαζία ησλ καηηψλ :  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκφδνπλ ζθηρηά 

 
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη 
ηνπ ζψκαηνο 

:  Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 
 

Μέηξα πγηεηλήο :  Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ ζπληζηψκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
Με ηξψηε ή πίλεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. 

Με θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. 
Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο 
εξγαζίαο. 

 
 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο

Γεληθέο ππνδείμεηο : Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε 
απνρεηεχζεηο. 
ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ 

πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε 

Μνξθή 

 

: παζηψδεο  

 
Υξψκα 
 

:  Γηαθαλέο – λεθειψδεο 
 

Οζκή 
 

:  αδχλακν 
 

Όξην νζκήο 

 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

pH 
 

:  νπδέηεξν 

εκείν ηήμεσο 

 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
εκείν δένεο/πεξηνρή δένεο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

εκείν αλάθιεμεο : 41 °C 
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Σαρχηεηα εμάηκηζεο 

 

:  Mε εθαξκφζηκν 

 
Aλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, 
αέξην) 

 

: Η νπζία ή ην κείγκα είλαη εχθιεθην ζηεξεφ κε θαηεγνξία 2. 
 

Καηψηεξν φξην έθξεμεο 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Αλψηεξν φξην έθξεμεο 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Πίεζε αηκψλ 

 

: 4 hPa ζε 20 °C 

 
ρεηηθή ππθλφηεο αηκψλ 
 

: Mε εθαξκφζηκν 
 

ρεηηθή ππθλφηεηα 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

ρεηηθή ππθλφηεο ζσξξνχ 

πιηθνχ 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

Τδαηνδηαιπηφηεηα 

 

: αδηάιπην 

 
Γηαιπηφηεηα ζε άιινπο 
δηαιχηεο 

 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλφιε/λεξφ 

 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Ιμψδεο, δπλακηθφ 

 

: ζημνηξνπηθφ 

 
Ιμψδεο, θηλεηηθφ 
 

: ζημνηξνπηθφ 
 

Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο  
 

: Με εθξεθηηθφ 
 

Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο 

 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Απηφ ην Γειηίν Αζθάιεηαο πεξηέρεη κφλν ζηνηρεία ζπνπδαία γηα ηελ αζθάιεηα θαη δελ αληηθαζηζηά 

θακία πιεξνθνθνξία ή πξνδηαγξαθή ηνπ πξντφληνο. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 

ηαζεξφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξφ ππφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο. 

 
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ : Θεξκφηεηα, θιφγεο θαη ζπίζεο. 
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10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

Τιηθά πξνο απνθπγή :  Κακία γλσζηή. 
 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 

Δπηθίλδπλα πξντφληα 
απνζχλζεζεο 
 

:  Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο 
 

Θεξκηθή δηάζπαζε :  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  
Πεξίιεςε Κηλδύλσλ 

Δηζπλνή :  Η ζεξκηθή απνζχλζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
απειεπζέξσζε εξεζηζηηθψλ αεξίσλ θαη αηκψλ. 
Πεξηέρεη νξγαληθνχο δηαιχηεο. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. 
 

Γέξκα :  Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 

 
Μάηηα :  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ησλ καηηψλ. 

 

Καηάπνζε :  Μπνξεί λα εξεζίζεη ηηο βιελλνγφλνπο. 
 

Δθηίκεζε Σνμηθόηεηαο 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο :  Σα ζπκπηψκαηα κεγάιεο έθζεζεο κπνξεί λα είλαη 
θεθαιφπνλνη, δάιε, θνχξαζε, λαπηία, εκεηφο. 
πγθεληξψζεηο κεγαιχηεξεο ησλ αλσηάησλ επηηξεπηψλ 

ζπγθεληξψζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο (TLV ) κπνξεί λα 
επηδξάζνπλε λαξθσηηθά. 
Οη δηαιχηεο κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ην ιίπνο απφ ην 

δέξκα. 
Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή 
επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Σνμηθνινγηθά δεδνκέλα γηα ηα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:  
Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα 
Petroleum

Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ 
ζηφκαηνο 

:  LD50:  > 5 000 mg/kg 
χγθξηζε απφ βνεζεηηθή νπζία (δνκηθφ αλάινγν ή 
ππνθαηάζηαην). 

 
Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο :  Απνηέιεζκα: Δξεζίδεη ην δέξκα. 

 
Οξγαλν ζηφρνπ ζπζηεκηθνχ 
δειεηεξίνπ - κνλαδηθή 
έθζεζε  

 

:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

Οξγαλν ζηφρνπ ζπζηεκηθνχ 
δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε 

έθζεζε 

:  Οξγαλα ηφρνη: Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 
Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή 

επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 
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Σνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο :  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  
Δθηίκεζε Οηθνηνμηθόηεηαο 

Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο :  Γελ απνθιείεηαη έλαο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ ζε 
πεξίπησζε κε εμεηδηθεπκέλνπ ρεηξηζκνχ ή δηάζεζεο. 
Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο. 
 

12.1 Σνμηθόηεηα 

πζηαηηθά:  
Δθηίκεζε Οηθνηνμηθόηεηαο 
Petroleum 

Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθφηεηα 
πηελψλ 

:  Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο 
επηπηψζεηο. 
 

Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα 
Petroleum 
Σνμηθφηεηα ζηηο δάθληεο θαη 

άιια πδξφβηα καιάθηα 
(Υξφληα ηνμηθφηεηα) 

: NOEC: 2,6 mg/l  

Υξφλνο έθζεζεο: 21 d 
ξπζκφο αλαπαξαγσγήο 
Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) 

Μέζνδνο: OECD TG 211 

 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  

Αμηνιφγεζε ησλ ΑΒΣ θαη ησλ 
αΑαΒ 

:  Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη 
φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο 
αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα 

ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 
 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 
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πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντφλ 

 

: Η εηζρψξεζε ηνπ πξντφληνο ζε ππφλνκν, θνίηεο λεξνχ ή ζην 

έδαθνο πξέπεη λα απνθεπρζεί. 
Με ξππαίλεηε ζηεθνχκελα ή ηξέρνληα λεξά κε ην ρεκηθφ πιηθφ 
ή ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. 

Δπηθίλδπλν απφβιεην 
Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο 
ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

 
Με θαζαξηζκέλεο 
ζπζθεπαζίεο (παθέηα) 

 

: Αδεηάζηε ηα ππνιείκκαηα. 
Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐφλ. 

Με θαίεηε ηα άδεηα δνρεία ή ηα επεμεξγάδεζηε κε θιφγα 
θνπήο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 

ADN : UN 3175 
ADR : UN 3175 
RID : UN 3175 
IMDG-Code : UN 3175 

IATA-DGR : UN 3175 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

ADN : ΣΔΡΔΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ Δ.Α.Ο.  

  (Mixture of hydrocarbons) 
ADR : ΣΔΡΔΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ Δ.Α.Ο.  
  (Mixture of hydrocarbons) 

RID : ΣΔΡΔΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ Δ.Α.Ο.  
  (Mixture of hydrocarbons) 
IMDG-Code : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  

  (Mixture of hydrocarbons) 
IATA-DGR : Solids containing flammable liquid, n.o.s.  
  (Mixture of hydrocarbons) 

14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADN : 4.1 
ADR : 4.1 

RID : 4.1 
IMDG-Code : 4.1 
IATA-DGR : 4.1 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

ADN  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : II 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : F1 
Αξηζ. αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ : 40 

Δηηθέηεο : 4.1 
ADR  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : II 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : F1 
Αξηζ. αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ : 40 

Δηηθέηεο : 4.1 
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Κψδηθαο πεξηνξηζκνχ γηα ηα 
ηνχλει 

: (E) 

RID  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : II 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : F1 
Αξηζ. αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ : 40 
Δηηθέηεο : 4.1 

IMDG-Code  

Οκάδα ζπζθεπαζίαο : II 

Δηηθέηεο : 4.1 
EmS Κσδηθφο : F-A, S-I 

IATA-DGR  

Οδεγία ζπζθεπαζίαο 
(θνξηεγφ αεξνπιάλν) 

: 448  

Οδεγία ζπζθεπαζίαο 
(επηβαηηθφ αεξνπιάλν) 

: 445  

Δληνιή ζπζθεπαζίαο (LQ) : Y441  

Οκάδα ζπζθεπαζίαο : II 

Δηηθέηεο : 4.1 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

ADN  
Δπηθίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ 

: λαη 

ADR  

Δπηθίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ 

: λαη 

RID  
Δπηθίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ 

: λαη 

IMDG-Code  

Θαιάζζηνο ξχπνο : λαη (Petroleum) 

IATA-DGR  
Δπηθίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ 

: λαη 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

Mε εθαξκφζηκν 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ 
θώδηθα IBC 

Γελ ηζρχεη γηα ην πξντφλ φπσο δηαηίζεηαη. 

 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ 
νπζία ή ην κείγκα 

 
Ννκνζεζία ζρεηηθά ηνπο 
Κηλδχλνπο απφ Μεγάια 

Αηπρήκαηα 

: ZEU_SEVES3 
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

E2 
Πνζφηεηα 1: 200 t 
Πνζφηεηα 2: 500 t 

 
 
 : ZEU_SEVES3 
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Πεηξειατθά πξντφληα: α) βελδίλε θαη λάθζα, β) θεξνδίλε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ αεξησζνπκέλσλ), γ) 

πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (ζπκπεξηιακ βαλνκέλσλ ηνπ 
θαπζίκνπ ληίδει, ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ησλ 
κεηγκάησλ πεηξειαίσλ εζσηεξηθήο θαχζεο)· δ) βαξχ καδνχη· 

34 
Πνζφηεηα 1: 2 500 t 
Πνζφηεηα 2: 25 000 t 

 
Καηεγνξία κφιπλζεο ηνπ 
λεξνχ (Γεξκαλία) 

 

: WGK 2 επηθίλδπλα κφιπλζεο λεξνχ 
 

Καζεζηώο θνηλνπνίεζεο 

CH INV : ΟΥΙ.  Γελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαιφγνπ 

TSCA : ΝΑΙ.  Όιεο νη ρεκηθέο νπζίεο ζην πξντφλ είλαη θαηαρσξεκέλεο είηε ζην 
κεηξψν TSCA είηε ε θαηάζηαζε TSCA ηνπ πξντφληνο δελ έρεη 
αμηνινγεζεί. 

DSL : ΝΑΙ.  Οια ηα ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ πξντφληνο είλαη ζηνλ θαηάινγν DSL ηνπ 
Καλαδά. 

AICS : ΝΑΙ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

NZIoC : ΟΥΙ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
ENCS : ΟΥΙ.  Γελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαιφγνπ 
ISHL : ΟΥΙ.  Γελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαιφγνπ 

KECI : ΝΑΙ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
PICCS : ΝΑΙ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
IECSC : ΝΑΙ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

 
Γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ζχληκεζεο βιέπε ηκήκα  16. 
 

Πεξαηηέξσ  πιεξνθνξίεο 
Σν πξνηνλ πξεπεη λα ζεσξεηηαη ζαλ παξαζθεπαζκα ζπκθσλα κε ηε λνκνζεζηα ηεο ΔΔ. 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξία πξντφληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. 

H226 : Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα. 
H228 : Δχθιεθην ζηεξεφ. 
H304 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 
H315 : Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 
H336 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

H372 : Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή 
επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

H411 : Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο. 
 
Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 

R11 Πνιχ εχθιεθην.  
R38 Δξεζίδεη ην δέξκα.  
R48/20 Δπηβιαβέο: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο χζηεξα απφ 

παξαηεηακέλε έθζεζε φηαλ εηζπλέεηαη.  
R51/53 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  
R65 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε 

πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
R66 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή 

ζθάζηκν.  

 
Δπεμεγήζεηο γηα πηζαλέο ζπληκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 2 
PBT : PBT: Δμαθνινπζεηηθφ, βηνζπζζσξεπηηθφ θαη ηνμηθφ. 

vPvB : vPvB: Πνιχ εμαθνινπζεηηθφ θαη πνιχ βηνζπζ βηνζπζζσξεπηηθφ. 
OEL : OEL: εκείσζε νξίνπ επαγγεικαηηθήο. 
 

Notification status explanation
CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations 
TSCA United States TSCA Inventory 

DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) 
AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) 
NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances 

ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory 
ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances 
KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) 

PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 
(PICCS) 

IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) 

 

Πεξαηηέξσ  πιεξνθνξίεο 

Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνχλ ζηε θαιχηεξε δπλαηή 

γλψζε θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο 
δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγχεζε ή σο πνηνηηθή 

πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κφλν γηα ην νξηζκέλν πξντφλ θαη θαη 
πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ γηα απηφ ην πξντφλ φηαλ απηφ ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 

 

 

 


