
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 

 

 

MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
Έκδοση  
1.0 

Ηµεροµηνία 
Αναθεώρησης:  
26.11.2014 

Αριθµός ∆ελτίου 
∆εδοµένων 
Ασφάλειας Υλικού:  
844351-00001 

Ηµεροµηνία της τελευταίας έκδοσης: - 
Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης: 26.11.2014 

 

1 / 19 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Σήµα κατατεθέν 
 

: MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
 

Κωδικός προΐόντος 
 

: 000000000001909126 
 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες 
χρήσεις 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγµατος 
 

: Λιπαντικά και πρόσθετα λιπαντικών 
 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 
Εταιρεία 
 

: Dow Corning Europe S.A. 
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C 
B-7180  Seneffe 
 

Τηλέφωνο 
 

: English Tel: +49 611237507 
Deutsch Tel:  +49 611237500 
Français Tel:  +32 64511149 
Italiano Tel:  +32 64511170 
Español Tel:  +32 64511163 
 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του ατόµου 
υπεύθυνου για το SDS 
 

: sdseu@dowcorning.com 
 

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350 
Dow Corning (Wiesbaden 24h)  Tél: +49 61122158 
Dow Corning (Seneffe 24h)    Tel: +32 64 888240 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

Ταξινόµηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη, Κατηγορία 1 
 

 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
 

Ταξινόµηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
Ερεθιστικό  R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
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2.2 Στοιχεία επισήµανσης 

Επισήµανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
Εικονογράµµατα κινδύνου 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προειδοποιητική λέξη 
 

: Κίνδυνος 
 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας 
 

: H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
 

∆ηλώσεις προφυλάξεων 
 

: Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας για 

τα µάτια/ πρόσωπο. 
Επέµβαση:  
P305 + P351 + P338 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε 
αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό. 

 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: 

Ασβεστίου υδροξείδιο 
 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Καµία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.2 Μείγµατα 
Χηµικός χαρακτηρισµός 
 

: Ανόργανες και οργανικές ενώσεις 
Μείγµα 
 

Επικίνδυνα περιεχόµενα συστατικά  

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 
Αριθµός 
καταχώρησης 

Ταξινόµηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόµηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΚ) αριθ. 
1272/2008) 

Συγκέντρωση 
(%) 

Λευκό ορυκτό έλαιο 8042-47-5 Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 >= 30 - < 50 
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(πετρέλαιο) 232-455-8 
01-
2119487078-27 
 

Ασβεστίου υδροξείδιο 1305-62-0 
215-137-3 

Xi; R41-R37/38 Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 

>= 20 - < 30 

Για επεξήγηση των συντοµογραφιών βλέπε ενότητα 16. 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικές υποδείξεις 
 

:  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν δεν αισθάνεσθε καλά, 
ειδοποιείστε τον γιατρό. 
Αν διαρκούν τα συµπτώµατα ή υπάρχει κάποια αµφιβολία, 
συµβουλευθείτε ένα γιατρό. 
 

Προστασία των προσώπων 
που παρέχουν πρώτες 
βοήθειες 
 

:  Όσοι προσφέρουν τις Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να 
προσέξουν την αυτοπροστασία και να χρησιµοποιούν τον 
συνιστώµενο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό όταν υπάρχει 
η πιθανότητα έκθεσης. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής 
 

:  Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε το θύµα στο καθαρό 
αέρα. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα 
 

:  Πλένετε προληπτικά µε νερό και σαπούνι. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια 
 

:  Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Αποµακρύνετε, αν είναι δυνατό, τους φακούς επαφής. 
Καλέστε αµέσως έναν γιατρό. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης 
 

:  Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
Πλύνετε το στόµα σχολαστικά µε νερό. 
 

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες 
Κίνδυνοι : Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
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4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Μεταχείριση 
 

: Αντιµετωπίστε τα συµπτώµατα και στηρίξτε τον ασθενή. 
 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά µέσα 
Kατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 
 

:  Εκνέφωµα νερού 
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη 
Ξηρά χηµικά µέσα πυρόσβεσης 
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 
 

:  Καµία γνωστή. 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέµηση της 
πυρκαγιάς 
 

:  Η έκθεση σε καύσιµα προϊόντα µπορεί να είναι κίνδυνος για 
την υγεία. 
 

Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 
 

:  Οξείδια του άνθρακος 
Mεταλλικά οξείδια 
Οξείδια του θείου 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για τους 
πυροσβέστες 
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή. Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία 
προστασίας.  
 

Ειδικές µέθοδοι πυρόσβεσης 
 

: Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για 
τις συνθήκες και το περιβάλλον. 
Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιµοποιείστε ψέκασµα 
νερού. 
Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν 
αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε. 
Εκκενώστε την περιοχή. 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Προσωπικές προφυλάξεις 
 

:  Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. 
Ακολουθήστε τις συµβουλές για ασφαλή χειρισµό και τις 
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συστάσεις για ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. 
 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 
 

:  Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. 
Εµποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισµό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. 
Το µολυσµένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται. 
Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σηµαντικός 
διασκορπισµός και δεν µπορεί να περιοριστεί. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Μέθοδοι καθαρισµού 
 

:  Συγκεντρώστε µε αδρανές µέσο απορρόφησης. 
Για µεγάλες κηλίδες, παράσχετε αντιπληµµυρικά αναχώµατα ή 
άλλες κατάλληλες στεγανές ζώνες για να αποτρέψετε την 
εξάπλωση του υλικού. Εάν είναι δυνατή η άντληση του υλικού 
που προέρχεται από τα αντιπληµµυρικά αναχώµατα, 
αποθηκεύσετε το ανακτηθέν υλικό στον κατάλληλο περιέκτη. 
Καθαρίστε τα υπολειπόµενα υλικά της κηλίδας µε τον 
κατάλληλο προσροφητή. 
Οι τοπικοί ή εθνικοί κανονισµοί ενδέχεται να εφαρµοστούν σε 
περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης του υλικού αυτού, 
καθώς και όσων υλικών και τεµαχίων χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τον καθαρισµό των απελευθερωµένων ουσιών. Θα πρέπει να 
προσδιορίσετε ποιοι κανονισµοί είναι εφαρµοστέοι. 
Στις ενότητες 13 και 15 του παρόντος φύλλου ασφαλείας 
δεδοµένων παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις 
ορισµένων τοπικών ή εθνικών κανονισµών. 
 

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 
Βλέπε τµήµατα: 7, 8, 11, 12 και 13. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Τεχνικά µέτρα 
 

: ∆είτε Μηχανικά µέτρα στο τµήµα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
 

Τοπικός/Γενικός εξαερισµός 
 

: Χρησιµοποιείτε µόνο µε κατάλληλο εξαερισµό. 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισµό 
 

: Μη καταπίνετε. 
Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
Αποφεύγετε την µακράς διαρκείας ή επανειληµµένη επαφή µε 
το δέρµα. 
Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα 
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προστασίας πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. 
Να διατηρείται ο περιέκτης ερµητικά κλειστός. 
Φροντίστε να αποτρέψετε τις διαρροές, τα απόβλητα και να 
ελαχιστοποιήσετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

Μέτρα υγιεινής 
 

:  Βεβαιωθείτε ότι οι πίδακες πλύσης οφθαλµών και τα ντους 
ασφαλείας βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας. Όταν το 
χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. Πλύνετε 
τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 
 

:  Αποθηκεύεται σε δοχεία που µε σωστή σήµανση. ∆ιατηρείται 
καλά κλειστό. Αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες εθνικές 
νοµικές διατάξεις.  
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 
 

: Μην αποθηκεύετε µε τους ακόλουθους τύπους προϊόντων: 
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Ειδική χρήση ή χρήσεις 
 

:  Αυτές οι προφυλάξεις προορίζονται για χειρισµό σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Η χρήση σε υψηλή θερµοκρασία ή οι 
εφαρµογές αεροζόλ/σπρέι ενδέχεται να απαιτήσουν 
επιπρόσθετες προφυλάξεις. 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 

8.1 Παράµετροι ελέγχου 

Ορια επαγγελµατικής έκθεσης 
Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιµής 

(Είδος της 
εκθέσεως) 

Παράµετροι ελέγχου Βάση 

Λευκό ορυκτό 
έλαιο (πετρέλαιο) 

8042-47-5 TWA (Οµίχλη) 5 mg/m3 GR OEL 

∆ισουλφίδιο του 
µολυβδαινίου 

1317-33-5 TWA 15 mg/m3 
(Μολυβδαίνιο) 

GR OEL 

Γραφίτης 7782-42-5 TWA 
(εισπνεύσιµος) 

10 mg/m3 GR OEL 

  TWA 
(αναπνεύσιµος) 

5 mg/m3 GR OEL 

Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006: 
Ασβεστίου υδροξείδιο : Τελική χρήση: Εργαζόµενοι 

Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
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∆υνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσµατα 
Τιµή:  4 mg/m3 

  Τελική χρήση: Εργαζόµενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσµατα 
Τιµή:  1 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσµατα 
Τιµή:  4 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσµατα 
Τιµή:  1 mg/m3 

Γραφίτης : Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσµατα 
Τιµή:  0,3 mg/m3 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Κατάποση 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεµικά 
αποτελέσµατα 
Τιµή:  813 mg/kg 

  Τελική χρήση: Εργαζόµενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσµατα 
Τιµή:  1,2 mg/m3 

προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθµ. 1907/2006: 
Ασβεστίου υδροξείδιο : Γλυκό νερό 

Τιµή:  0,49 mg/l 
  Θαλάσσιο ύδωρ 

Τιµή:  0,32 mg/l 
  ∆ιακεκοµµένη χρήση / απελευθέρωση 

Τιµή:  0,49 mg/l 
  Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων 

Τιµή:  3 mg/l 
  Εδαφος 

Τιµή:  1080 mg/kg 



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 

 

 

MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
Έκδοση  
1.0 

Ηµεροµηνία 
Αναθεώρησης:  
26.11.2014 

Αριθµός ∆ελτίου 
∆εδοµένων 
Ασφάλειας Υλικού:  
844351-00001 

Ηµεροµηνία της τελευταίας έκδοσης: - 
Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης: 26.11.2014 

 

8 / 19 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Τεχνικά προστατευτικά µέτρα 
Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. 
Ελαχιστοποιήστε συγκεντρώσεις έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 
Προστασία των µατιών :  Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό: 

Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
ανθεκτικά σε χηµικά. 
Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι υπάρχει πιθανότητα 
πιτσιλίσµατος: 
Προστατευτική προσωπίδα 
 

Προστασία των χεριών
    Υλικό : Αδιαπέραστα γάντια 
 
    Παρατηρήσεις 
 

: Το είδος γαντιών προστασίας από χηµικά πρέπει να 
επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα 
επικίνδυνων υλικών και µε το συγκεκριµένο χώρο εργασίας. 
∆εν έχει καθοριστεί χρόνος διάτρησης για αυτό το προϊόν. Τα 
γάντια να αλλάζονται συχνά! Συνιστάται, η ανθεκτικότητα των 
προαναφερόµενων προστατευτικών γαντιών από τα χηµικά, 
για ειδικές χρήσεις,  να διευκρινίζεται µετά από συζήτηση µε 
τον κατασκευαστή γαντιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα 
διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας.  
 

Προστασία του δέρµατος και 
του σώµατος 

:  Επιλέξτε το κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα χηµικής αντοχής και την αξιολόγηση της 
πιθανότητας τοπικής έκθεσης. 
Για να αποτρέψετε την επαφή µε το δέρµα, χρησιµοποιήστε 
αδιαπέραστο προστατευτικό ρουχισµό (γάντια, ποδιές, 
µπότες, κ.τ.λ.). 
 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

:  Φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής, εκτός και 
εάν παρέχεται επαρκής εξαερισµός µε εντοπισµένη 
αναρρόφηση ή εκτός και εάν η αξιολόγηση της έκθεσης 
υποδεικνύει ότι οι εκθέσεις βρίσκονται εντός των 
συνιστώµενων οδηγιών περί έκθεσης. 
 

    Φίλτρο τύπου :  Τύπος συνδυασµού σωµατιδίων και οργανικού ατµού (A-P) 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
Όψη : παστώδης 
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Χρώµα 
 

:  µαύρο 
 

Οσµή 
 

:  ελαφρό 
 

Όριο οσµής 
 

:  ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

pH 
 

: Mη εφαρµόσιµο  
 

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

Αρχικό σηµείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 
 

: Mη εφαρµόσιµο  

Σηµείο ανάφλεξης 
 

: > 200,0 °C 
Μέθοδος: κλειστό κύπελλο 
 

Ταχύτητα εξάτµισης 
 

:  Mη εφαρµόσιµο  

Aναφλεξιµότητα (στερεό, 
αέριο) 
 

: ∆εν ταξινοµήθηκε ως κίνδυνος αναφλεξιµότητας 
 

Ανώτερο όριο έκρηξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

Κατώτερο όριο έκρηξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

Πίεση ατµών 
 

: Mη εφαρµόσιµο  
 

Σχετική πυκνότης ατµών 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σχετική πυκνότητα 
 

: 1,4 
 

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες) 
    Υδατοδιαλυτότητα 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Συντελεστής κατανοµής: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερµική διάσπαση 
 

:  ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Ιξώδες 
    Ιξώδες, δυναµικό 
 

: Mη εφαρµόσιµο  
 

Εκρηκτικές ιδιότητες 
 

: Μη εκρηκτικό 
 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το µείγµα δεν ταξινοµείται ως οξειδωτικό. 
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9.2 Άλλες πληροφορίες 
Μοριακό βάρος 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

10.1 ∆ραστικότητα 
Μη ταξινοµηµένο ως κίνδυνος αντιδραστικότητας. 

10.2 Χηµική σταθερότητα 
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Επικίνδυνες αντιδράσεις 
 

:  Μπορεί να αντιδράσει µε ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες. 
Όταν θερµανθεί σε θερµοκρασίες άνω των 150 ° C (300 ° F) 
µε την παρουσία του αέρα, το προϊόν µπορεί να σχηµατίσει 
ατµούς φορµαλδεΰδης. 
Ασφαλείς συνθήκες χειρισµού µπορεί να τηρηθούν µε τη 
διατήρηση των συγκεντρώσεων ατµού εντός του ορίου 
επαγγελµατικής έκθεσης για τη φορµαλδεΰδη. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

: Καµία γνωστή. 
 

10.5 Μη συµβατά υλικά 
Υλικά προς αποφυγή 
 

:  Οξειδωτικά µέσα 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 
 

: Επαφή µε το δέρµα 
Κατάποση 
Επαφή µατιών 
 

Οξεία τοξικότητα!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Συστατικά: 
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Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόµατος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg  
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 
 

:  LC50 (Αρουραίος): > 5 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Ατµόσφαιρα δοκιµής: σκόνη/εκνέφωµα 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το µείγµα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα µέσω εισπνοής 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρµατος 
 

:  LD50 (Κουνέλι): > 2.000 mg/kg 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το µείγµα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα από το δέρµα 
 

Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόµατος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): > 2.000 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 425 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το µείγµα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα από το στόµα 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρµατος 
 

:  LD50 (Κουνέλι): > 2.500 mg/kg 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 402 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το µείγµα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα από το δέρµα 
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδοµένα από παρόµοια υλικά 
 

∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Προϊόν: 
Είδος: Κουνέλι 
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος 
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδοµένα από παρόµοια υλικά  
 

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Είδος: Κουνέλι 
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος 
 
Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Είδος: Κουνέλι 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 404 
Αποτέλεσµα: Ερεθισµός του δέρµατος 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών!
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.!
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Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Είδος: Κουνέλι 
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών 
 
Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Είδος: Κουνέλι 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 405 
Αποτέλεσµα: Μη αναστρέψιµες επιπτώσεις στα µάτια 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος!
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος: ∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής: ∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Είδος ∆οκιµής: Πείραµα Buehler 
Οδοί έκθεσης: Επαφή µε το δέρµα 
Είδος: Υδρόχοιρος 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Γoνιδιoτοξικότητα in vitro!
 

: Είδος ∆οκιµής: ∆οκιµή in vitro γονιδιακής µετάλλαξης 
κυττάρου θηλαστικού 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 

Γoνιδιoτοξικότητα in vivo!
 

:  Είδος ∆οκιµής: ∆οκιµή µικροπυρήνων ερυθροκυττάρων σε 
θηλαστικά (κυτταρογενετική δοκιµασία in vivo) 
Πειραµατικά είδη: Ποντίκι 
Τρόπος Εφαρµογής: Ενδοπεριτονική ένεση 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 474 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδοµένα από παρόµοια υλικά 
 

Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Γoνιδιoτοξικότητα in vitro!
 

: Είδος ∆οκιµής: Βακτηριακή δοκιµασία ανάστροφης 
µετάλλαξης (AMES) 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 471 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 

Καρκινογένεση 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!
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Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρµογής: Κατάποση 
Χρόνος έκθεσης: 24 Μήνες 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 
Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρµογής: Κατάποση 
Χρόνος έκθεσης: 104 εβδοµάδες 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδοµένα από παρόµοια υλικά 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Επιπτώσεις στη γονιµότητα!
 

:  Είδος ∆οκιµής: Μελέτη τοξικότητας για την αναπαραγωγή µιας 
γενιάς 
Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρµογής: Επαφή µε το δέρµα 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 

Επιδράσεις στην ανάπτυξη 
του εµβρύου 
 

:  Είδος ∆οκιµής: Εµβρυϊκή ανάπτυξη 
Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρµογής: Κατάποση 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
 

Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Επιδράσεις στην ανάπτυξη 
του εµβρύου 
 

:  Είδος ∆οκιµής: Εµβρυϊκή ανάπτυξη 
Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρµογής: Κατάποση 
Αποτέλεσµα: αρνητικό 
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδοµένα από παρόµοια υλικά 
 

STOT-εφάπαξ έκθεση!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Συστατικά: 
Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Αξιολόγηση: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 
Παρατηρήσεις: Η ουσία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη στο προϊόν και ως εκ τούτου δεν συµβάλλει 
στον κίνδυνο εισπνοής της σκόνης. 
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STOT-επανειληµµένη έκθεση!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης!

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Είδος: Αρουραίος 
LOAEL: 160 mg/kg 
Τρόπος Εφαρµογής: Κατάποση 
Χρόνος έκθεσης: 90 d  
 
Είδος: Αρουραίος 
LOAEL: >= 1 mg/l 
Τρόπος Εφαρµογής: εισπνοή (σκόνη/οµίχλη/καπνοί) 
Χρόνος έκθεσης: 4 w  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 412 
 

Τοξικότητα αναρρόφησης 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Η ουσία ή το µείγµα είναι γνωστό ότι προκαλεί τοξικότητα από εισρόφηση στον άνθρωπο ή 
πρέπει να θεωρηθεί σαν να προκαλεί τοξικότητα από εισρόφηση. 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): > 100 
mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 203 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια µαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας)): > 100 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Μέθοδος: OECD TG 202 
 

Τοξικότητα στα φύκια 
 

:  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): 
100 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD TG 201 
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Τοξικότητα στα ψάρια 
(Χρόνια τοξικότητα) 
 

: NOEC: 1.000 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 28 d 
Είδος: Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια µαλάκια 
(Χρόνια τοξικότητα) 
 

: NOEC: 1.000 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 21 d 
Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας) 
 

Ασβεστίου υδροξείδιο: 
Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Gasterosteus aculeatus (τριάκανθος γαστερόστεος)): 
457 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια µαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας)): 49,1 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Μέθοδος: OECD TG 202 
 

Τοξικότητα στα φύκια 
 

:  EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): 
79,22 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD TG 201 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): 
184,57 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD TG 201 
 

Τοξικότητα στα βακτηρίδια 
 

:  EC50 : 300,4 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 3 h 
Μέθοδος: OECD TG 209 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια µαλάκια 
(Χρόνια τοξικότητα) 
 

: NOEC: 32 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 14 d 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 

Συστατικά: 
Λευκό ορυκτό έλαιο (πετρέλαιο): 
Βιοαποδοµησιµότητα 
 

:  Αποτέλεσµα: Η βιολογική αποικοδόµηση είναι δύσκολη. 
Βιοαποικοδόµηση:  31 % 
Χρόνος έκθεσης: 28 d 
 

12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 
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12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
∆ίχως σηµασία 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Προϊόν :  Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών 

υπηρεσιών. 
Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί 
των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. 
Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον 
χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες 
διάθεσης αποβλήτων. 
 

Μη καθαρισµένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν µη χρησιµοποιηµένο προΐόν. 
Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο 
µέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 

14.1 Αριθµός ΟΗΕ 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.4 Οµάδα συσκευασίας 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Mη εφαρµόσιµο 
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14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα 
IBC 

Παρατηρήσεις :  ∆εν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται. 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία 

15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή 
το µείγµα 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών 
προϊόντων 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση 
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 
59). 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

Seveso II - Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
  Mη εφαρµόσιµο 

 

Τα συστατικά του προϊόντος αυτού περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους: 
KECI 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται, απαλλάσσονται ή 
γνωστοποιούνται. 
 
 

REACH 
 

:  Όλα τα συστατικά είναι (προ-)καταγεγραµµένα ή 
απαλλάσσονται. 
 
 

TSCA 
 

:  Όλες οι χηµικές ουσίες σε αυτό το υλικό περιλαµβάνονται στην 
ή απαλλάσσονται από την καταχώρηση στον κατάλογο των 
χηµικών ουσιών του νόµου περί ελέγχου των τοξικών ουσιών. 
 
 

AICS 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
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IECSC 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
 
 

ENCS/ISHL 
 

:  Όλα τα συστατικά είναι καταχωρηµένα στο ENCS / ISHL ή 
απαλλάσσονται από την καταχώρηση στον κατάλογο. 
 
 

DSL 
 

:  Όλες οι χηµικές ουσίες αυτού του προϊόντος συµµόρφώνονται 
µε την CEPA 1999 και NSNR και είναι στην ή απαλλάσσονται 
από την εισαγωγή στoν καναδικό κατάλογο ουσιών οικιακής 
χρήσης (DSL) 
 
 

PICCS 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
 
 

NZIoC 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
 
 

Κατάλογοι 

AICS (Αυστραλία), DSL (Καναδάς), IECSC (Κίνα), REACH (Ευρωπαϊκή Ενωση), ENCS (Ιαπωνία), 
ISHL (Ιαπωνία), KECI (Κορέα), NZIoC (Νέα Ζηλανδία), PICCS (Φιλιππίνες), TSCA (ΗΠΑ) 

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
∆εν έχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Πλήρες κείµενο των Φράσεων R 
R37/38 : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.  
R41 : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.  
R65 : Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε 

περίπτωση κατάποσης.  

Πλήρες κείµενο των Φράσεων Η 
H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H315 : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 

Πλήρες κείµενο άλλων συντοµογραφιών 
Asp. Tox. : Tοξικότητα αναρρόφησης 
Eye Dam. : Σοβαρή οφθαλµική βλάβη 
Skin Irrit. : Ερεθισµός του δέρµατος 
STOT SE : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - µία εφάπαξ έκθεση 
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GR OEL : Οριακή Τιµή Έκθεσης 
GR OEL / TWA : Οριακή Τιµή Έκθεσης 

Περαιτέρω πληροφορίες 
Πηγές των σηµαντικών 
δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη του ∆ελτίου 
∆εδοµένων Ασφαλείας 
 

:  Εσωτερικά τεχνικά δεδοµένα, δεδοµένα από τα ∆∆Α πρώτων 
υλών, αποτελέσµατα αναζήτησης της δικτυακής πύλης OOΣΑ 
eChem και τoν Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων, 
http://echa.europa.eu/ 
 

Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS) ανταποκρίνοτναι στις γνώσεις 
µας κατά το χρόνο της έκδοσσής τους. Οι πληροφορίες προορίζονται µόνο σαν καθοδήγηση για 
σωστό χειρισµό, χρήση, αποθήκευση, µεταφορά, διάθεση και έκλυση και δεν θεωρούνται ως 
εγγύηση ή προδιαγραφ΄λη ποιόττας για οποιονδήποτε τύπο. Οι πληροφορίες αφορούν µόνο το 
ειδικό υλικό που αναφέρεται στην αρχή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας και ενδεχοµένως να 
µην ισχύει σε περίπτωση που το υλικό αυτό του ∆ελτίου ∆εδοµένων χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες από αυτή που αναφέρεται στο ∆ελτίο 
∆εδοµένων. Οι χρήστες του υλικού να λαµβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες και συστάσεις σε 
σχέση µε τη χρήση που επιθυµού, σε σχέση µε τη διαδικασία και αποθήκευση, 
συµπεριλαµβανοµένης και της καταλληλότητας του υλικού του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας στο 
τελικό προίόν του χρήστη, κατά περίπτωση. 
 
GR / EL 

 
 
 

 


