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ΣΜΗΜ Ν1έΝΣαυ κπκέβ βΝ βμΝκυ έαμήη έΰηα κμΝεαδΝ βμΝ αδλ έαμή πδξ έλβ βμ
1έ1έΝ θαΰθπλδ
Κπ δεσμμ

δεσμΝεπ δεσμΝπλκρσθ κμ

1027
VETRO SATINATO

Οθκηα έα
1έβέΝυθαφ έμΝπλκ
Πλκ

δκλδαση θ μΝξλά

δκλδαση θ μΝξλά

δμμ

δμΝ βμΝκυ έαμΝάΝ κυΝη έΰηα κμΝεαδΝαθ θ

 ΣΙΝ ΝΤ ΛΩ

1έγέΝ κδξ έαΝ κυΝπλκηβγ υ άΝ κυΝ
ππθυηέαΝ αδλ έαμ
δ τγυθ β

ζ έκυΝ

ΣΜΗΜ Νβέ Πλκ

δμ

Ν ΚΡΤΛΙΚΟΝΦΙΝΙΡΙΜ

κηΫθπθΝα φαζ έαμ
GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS s.a.s.
Via BERGAMO 24
20037 PADERNO DUGNANO
ITALY
ΣβζέΝίβήλλίγλη1
ΦαιέΝίβήλλίγληλί

ζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βΝυπ τγυθκυΝΫε κ βμΝ ζ έκυΝ
κηΫθπθΝα φαζ έαμΝ
1έζέΝ λδγησμΝ βζ φυθκυΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμ
λδγησμΝ βζ φυθκυ

δεθυση θ μΝξλά

tecnico@giorgiograesan.it

ίβήλλίγληζ1Ν

υ ΫλαΝΫπμΝΠαλα ε υάΝ

δμΝκέγί-12.30/14.00-18.00

δκλδ ησμΝ πδεδθ υθσ β αμ

βέ1έΝΣαιδθσηβ βΝ βμΝκυ έαμΝάΝ κυΝη έΰηα κμ
ΣκΝπλκρσθΝ θΝ αιδθκη έ αδΝπμΝ πδεέθ υθκΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ν1βιβήβίίκΝ(ωδP)έ
ΣκΝπλκρσθ,Νπ σ κ,Νεαγσ δΝπ λδΫξ δΝ πδεέθ υθ μΝκυ έ μΝ Ν Ϋ κδαΝ υΰεΫθ λπ βΝυ ΝθαΝ βζυθ αδΝ κΝ ηάηαΝαλδγέγ,Ναπαδ έΝ ζ έκΝ
α φαζ έαμΝη Ν παλε έμΝπζβλκφκλέ μ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝεαθκθδ ησΝ( )Νβί1ηήκγίέ
Σαιδθσηβ βΝεαδΝπλκ δκλδ ησμΝ πδεδθ υθσ β αμμ

κηΫθπθΝ

βέβέΝ κδξ έαΝ πδ άηαθ βμ
πδ άηαθ βΝεδθ τθκυΝ τηφπθαΝη Ν κθΝεαθκθδ ησΝ( Κ)ΝαλδγέΝ1βιβήβίίκΝ(ωδP)ΝεαδΝη αΰ θΫ
δεκθκΰλΪηηα αΝ
εδθ τθκυμ

--

Πλκ δ κπκδά

--

βζυ

δμμ

ΣκΝ ζ έκΝ
κηΫθπθΝα φαζ έαμΝ δα έγ αδΝεα σπδθΝαδ άηα κμέ
Π λδΫξ δμΝΜΪααΝαθ έ λα βμΝαπσμΝη-ξζπλκ-2-η γυζκ-2H-δ κγ δαακζσθβ-γΝ[αλδγέΝ ΚΝβζι-500-7], 2-η γυζκ-2Hδ κγ δαακζσθβ-γΝ[αλδγέΝ ΚΝββί-239-6] (3:1), 1,2-ί θαδ κγ δαακζ-γ(β )-σθβ
Μπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝαζζ λΰδεάΝαθ έ λα βέ

δμΝπλκφτζαιβμμ
--

VτωΝ(Ο βΰέαΝβίίζήζβή Κ)μ
υθ δεΪΝα Ϊλδαέ
VτωΝ Νgήζέ λκΝΫ κδηκυΝπλκρσθ κμΝΰδαΝξλά βμ
ΜΫΰδ

δμΝεαδΝπλκ αληκΰΫμέ

δμΝ πδεδθ υθσ β αμμ

EUH210
EUH208

βζυ

λ μΝ λκπκπκδά

13,92

κΝσλδκμ

βέγέΝΆζζκδΝεέθ υθκδ
Μ ΝίΪ βΝ αΝ δαγΫ δηαΝ

30,00

κηΫθα,Ν κΝπλκρσθΝ

θΝ ηπ λδΫξ δΝκυ έ μΝ

ΣΝάΝα α Ν

Νπκ κ σΝ≥Νί,1Σέ

ζ έκΝ
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α δεΪ

γέβέΝΜ έΰηα α
Π λδΫξ δμ
Σαυ κπκέβ β
2-(2ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛΗ
CAS 112-34-5
CE 203-961-6
INDEX 603-096-00-8
λέΝΚα αξέΝΝΝί1-2119475104-44
ΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ πθΝ βζυ

xΝοΝυΰεέΝΣ

Σαιδθσηβ βΝ1βιβήβίίκΝ(ωδP)

1Ν≤ΝxΝξΝΝ1,η

Eye Irrit. 2 H319

πθΝ πδεδθ υθσ β αμΝ( )Νπαλα έγ αδΝ κΝ ηάηαΝ1θΝ κυΝ

ζ έκυΝ

κηΫθπθέ

ΣΜΗΜ ΝζέΝΜΫ λαΝπλυ πθΝίκβγ δυθ
ζέ1έΝΠ λδΰλαφάΝ πθΝηΫ λπθΝπλυ πθΝίκβγ δυθ
Μ ΣΙ μΝ φαδλΫ Ν υξσθΝφαεκτμΝ παφάμέΝΠζυγ έ ΝαηΫ πμΝη ΝΪφγκθκΝθ λσΝΰδαΝ κυζΪξδ κθΝγίήθίΝ υ λσζ π α,Ναθκέΰκθ αμΝεαζΪΝ αΝίζΫφαλαέΝ
β ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ υηίκυζάέ
ΡΜ μΝ φαδλΫ Ν αΝηκζυ ηΫθαΝλκτξαέΝΠζυγ έ ΝαηΫ πμέΝ β ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ υηίκυζάέ
Κ Σ ΠΟ μΝΠδ έ Νσ κΝ κΝ υθα σΝπ λδ σ λκΝθ λσέΝ β ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ υηίκυζάέΝΜβθΝπλκεαζ έ Ν η σΝ ε σμΝ ΪθΝυπΪλξ δΝλβ άΝΪ δαΝαπσΝ κΝ
ΰδα λσΝ αμέ
ΙΠΝΟ μΝ ΚαζΫ Ν αηΫ πμΝ ΰδα λσέΝ Μ αφΫλ Ν κθΝ παγσθ αΝ Ν ιπ λδεσΝ ξυλκ,Ν ηαελδΪΝ απσΝ κθΝ σπκΝ κυΝ α υξάηα κμέΝ ΪθΝ δαεκπ έΝ βΝ αθαπθκά,Ν
πλκί έ Ν Ν ξθβ άΝαθαπθκάέΝΛΪί Ν δμΝεα Ϊζζβζ μΝπλκφυζΪι δμΝΰδαΝ κθΝ δα υ βέ
ζέβέΝβηαθ δεσ λαΝ υηπ υηα αΝεαδΝ πδ λΪ

δμ,ΝΪη

μΝάΝη αΰ θΫ

λ μ

θΝυπΪλξκυθΝ υΰε ελδηΫθ μΝΰθπ ΫμΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ υηπ υηα αΝεαδΝ δμΝ πδ λΪ
ζέγέΝΈθ

διβΝκπκδα

άπκ Ναπαδ κτη θβμΝΪη

δμΝπκυΝπλκεαζκτθ αδΝαπσΝ κΝπλκρσθέ

βμΝδα λδεάμΝφλκθ έ αμΝεαδΝ δ δεάμΝγ λαπ έαμ

ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
ΣΜΗΜ ΝηέΝΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝπυλεαΰδΪμ
ηέ1έΝΠυλκ ί
δεΪΝηΫ α
Κ Σ ΛΛ Λ ΝΠΤΡΟ ΣΙΚ ΝΜ 
ΣαΝεα ΪζζβζαΝπυλκ ί δεΪΝηΫ αΝ έθαδΝ αΝ υθάγβμΝ δκι έ δκΝ κυΝΪθγλαεα,Ναφλσμ,Ν εσθβΝεαδΝο εα ησμΝη Νθ λσέ
Κ Σ ΛΛ Λ ΝΠΤΡΟ ΣΙΚ ΝΜ 
ΚαθΫθαΝ υΰε ελδηΫθαέ
ηέβέΝ δ δεκέΝεέθ υθκδΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝκυ έαΝάΝ κΝη έΰηα
ΚΙΝ ΤΝΟΙΝΠΟΤΝΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝΝΛΟΓΩΝ ΚΘ  Ν ΝΠ ΡΙΠΣΩ ΝΠΤΡΚ ΓΙ 
πκφτΰ Ν βθΝαθαπθκάΝπλκρσθ πθΝεατ βμέ
ηέγέΝυ Ϊ δμΝΰδαΝ κυμΝπυλκ ίΫ
μ
Γ ΝΙΚ ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ 
Χλβ δηκπκδά Ν λδπΫμΝ θ λκτΝ ΰδαΝ θαΝ ουξγκτθΝ αΝ κξ έαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκ λαπ έΝ βΝ απκ τθγ βΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ κυ δυθ υθβ δεΪΝ
πδεέθ υθπθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαέΝΝαΝφκλΪ ΝπΪθ αΝπζάλβΝ ικπζδ ησΝπυλκπλκ α έαμέΝυζζΫι Ν κΝθ λσΝεα Ϊ ί βμΝ κΝκπκέκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝαπκλλέπ αδΝ
κυμΝ υπκθσηκυμέΝ πκλλέο Ν κΝ ηκζυ ηΫθκΝ θ λσΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ ί βΝ εαδΝ αΝ υπκζ έηηα αΝ βμΝ πυλεαΰδΪμΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ
δ ξτκθ μΝεαθκθδ ηκτμέ
ΞΟΠΛΙΜΟ
υθάγβμΝ θ υηα έαΝ πυλσ ί βμ,Ν σππμΝ αθαπθ υ δεάΝ υ ε υάΝ π πδ ηΫθκυΝ αΫλαΝ αθκδε κτΝ ευεζυηα κμΝ (EσΝ 1γι),Ν πυλΪθ κξβΝ κζάΝ (Eσζθλ),Ν
πυλΪθ κξαΝΰΪθ δαΝ(EσΝθηλ)ΝεαδΝηπσ μΝπυλσ ί βμΝ(ώτΝχβλΝάΝχγί)έ
ΣΜΗΜ ΝθέΝΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ υξαέαμΝΫεζυ βμ
θέ1έΝΠλκ ππδεΫμΝπλκφυζΪι δμ,Νπλκ α υ δεσμΝ ικπζδ ησμΝεαδΝ δα δεα έ μΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμ
 αηα ά Ν βΝ δαλλκάΝαθΝ θΝυπΪλξ δΝεέθ υθκμέ
ΦκλΪ Νεα ΪζζβζκΝπλκ α υ δεσΝ ικπζδ ησΝ( υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝα κηδεκτΝπλκ α υ δεκτΝ ικπζδ ηκτΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ κΝ ηάηα κΝ κυΝ ζ έκυΝ
κηΫθπθΝα φαζ έαμ)ΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝησζυθ βμΝ κυΝ Ϋληα κμ,Ν πθΝηα δυθΝεαδΝ κυΝα κηδεκτΝλκυξδ ηκτέΝΟδΝκ βΰέ μΝαυ ΫμΝδ ξτκυθΝ σ κΝΰδαΝ κυμΝ
αλησ δκυμΝξλά βμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ δμΝ π ηίΪ δμΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμέ
θέβέΝΠ λδίαζζκθ δεΫμΝπλκφυζΪι δμ
πκ λΫο Ν βθΝ έ κ κΝ κυΝπλκρσθ κμΝ

Νυπκθσηκυμ,Ν πδφαθ δαεΪΝτ α α,Νυπσΰ δαΝτ α αέ
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θέγέΝΜΫγκ κδΝεαδΝυζδεΪΝΰδαΝπ λδκλδ ησΝεαδΝεαγαλδ ησ
πκλλκφά Ν κΝπλκρσθΝεαδΝη αφΫλ ΫΝ κΝ Νεα ΪζζβζκΝ κξ έκέΝ ιδκζκΰά Ν βΝ υηία σ β αΝ κυΝ κξ έκυΝπλκμΝξλά βΝη Ν κΝπλκρσθ,Ν πδί ίαδυθκθ αμΝ
κΝ ηάηαΝ1ίέ
πκλλκφά Ν κΝυπκζ δπση θκΝπλκρσθΝη Να λαθΫμΝαπκλλκφβ δεσΝυζδεσέ
ια φαζέ Ν παλεάΝ α λδ ησΝ κυΝ βη έκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πβλ α έΝ απσΝ βΝ δαλλκάέΝ Ν απσλλδοβΝ κυΝ ηκζυ ηΫθκυΝ υζδεκτΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ηάηα κμΝ1γέ
θέζέΝΠαλαπκηπάΝ ΝΪζζαΝ ηάηα α
Οπκδ
άπκ Νπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπλκ ππδεάΝπλκ α έαΝεαδΝαπσλλδοβΝπαλα έγ θ αδΝ

αΝ ηάηα αΝκΝεαδΝ1γέ

ΣΜΗΜ ΝιέΝΧ δλδ ησμΝεαδΝαπκγάε υ β
ιέ1έΝΠλκφυζΪι δμΝΰδαΝα φαζάΝξ δλδ ησ
Χ δλδ έ Ν κΝπλκρσθΝαφκτΝπλυ αΝ υηίκυζ υ έ Νσζ μΝ δμΝΪζζ μΝπαλαΰλΪφκυμΝ κυΝπαλσθ κμΝ ζ έκυΝ
κηΫθπθΝα φαζ έαμέΝ πκφτΰ Ν βΝ δα πκλΪΝ
κυΝπλκρσθ κμΝ κΝπ λδίΪζζκθέΝ
ΜβθΝ λυ ,Ν πέθ Ν άΝ εαπθέα Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλά βμέΝ φαδλΫ Ν αΝ ηκζυ ηΫθαΝ λκτξαΝ εαδΝ κθΝ πλκ α υ δεσΝ ικπζδ ησΝ πλκ κτΝ η αί έ Ν Ν
ξυλκυμΝεα αθΪζπ βμΝ λκφέηπθέ
ιέβέΝυθγάε μΝΰδαΝα φαζάΝαπκγάε υ β,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ υξσθΝα υηίέία πθΝεα α Ϊ πθ
ΝαΝ δα βλ έ αδΝησθκΝ βθΝαλξδεάΝ υ ε υα έαέΝ δα βλ έ Ν δμΝ υ ε υα έ μΝεζ δ Ϋμ,Ν ΝεαζΪΝα λδαση θκΝξυλκ,ΝηαελδΪΝαπσΝ κΝΪη
ΦυζΪ
Ν κυμΝπ λδΫε μΝηαελδΪΝαπσΝπδγαθυμΝα τηία αΝυζδεΪ,Ν παζβγ τκθ αμΝ κΝπ λδ ξση θκΝ κυΝ ηάηα κμΝ1ίέ
ιέγέΝ δ δεάΝ ζδεάΝξλά βΝάΝξλά
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
ΣΜΗΜ ΝκέΝΈζ ΰξκμΝ βμΝΫεγ

κ βζδαεσΝφπμέΝ

δμ
βμήα κηδεάΝπλκ

α έα

κέ1έΝΠαλΪη λκδΝ ζΫΰξκυ
Καθκθδ

δεΫμΝ θαφκλΫμμ

ITA
GBR
EU

Italia
United Kingdom
OEL EU

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)
Ο βΰέαΝ( )Νβί1λή1κγ1,ΝΟ βΰέαΝ( E)Νβί1λή1γί,ΝΟ βΰέαΝ( E)Νβί1λήλκγ,ΝΟ βΰέαΝ( E)Νβί1ιήβγλκ,Ν
Ο βΰέαΝ( E)Νβί1ιή1θζ,ΝΟ βΰέαΝβίίλή1θ1ή ,ΝΟ βΰέαΝβίίθή1ηή Κ,ΝΟ βΰέαΝβίίζήγιή Κ,ΝΟ βΰέαΝ
βίίίήγλή Κ,ΝΟ βΰέαΝλκήβζή Κ,ΝΟ βΰέαΝλ1ήγββή ΟΚέ
ACGIH 2020

TLV-ACGIH
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛΗ
ΟλδαεάΝ δηάΝεα πφζέκυ
Στπκμ

Χυλα

ppm

mg/m3

ppm

VLEP

ITA

67,5

10

101,2

15

WEL

GBR

67,5

10

101,2

15

OEL

EU

67,5

10

101,2

15

66

10

mg/m3

TLV-ACGIH
Πλκίζ πση θβΝ υΰεΫθ λπ βΝξπλέμΝ πδπ υ
- PNEC
ΣδηάΝαθαφκλΪμΝ ΝΰζυεσΝθ λσ
ΣδηάΝαθαφκλΪμΝ

Νγαζα

δμΝ

κΝπ λδίΪζζκθΝ

δθσΝθ λσ

1,1

mg/l

0,11

mg/l

ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝδαάηα αΝ

ΝΰζυεσΝθ λσ

4,4

mg/kg

ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝδαάηα αΝ

Νγαζα

0,44

mg/kg

ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ κΝθ λσ,Ν δαζ έπκυ αΝαπ ζ υγΫλπ β

11

mg/l

ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ κυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμΝSTP

200

mg/l

ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ βθΝ λκφδεάΝαζυ έ αΝ( υ λ τκυ αΝ
βζβ βλέα β)
ΣδηάΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ κθΝ αφδεσΝ κηΫα

56

mg/kg

0,32

mg/kg/d

Τπσηθβηαμ

δθσΝθ λσ

STEδή1ηζ πέ

TWA/8h

βη δυ δμΝήΝ
Παλα βλά δμ
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(ω)ΝοΝωEIδIσύΝΝΝνΝΝΝ ΙΠΝΝο δ πθ τ δηκΝΚζΪ ηαΝΝΝνΝΝΝ Ν ΠΝοΝ θαπθ τ δηκΝΚζΪ ηαΝΝΝνΝΝΝΘΩΡ ΚΝοΝΘπλαεδεσΝΚζΪ ηαέ
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βμ

ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝ εα ΪζζβζπθΝ ξθδευθΝ ηΫ λπθΝ γαΝ πλΫπ δΝ πΪθ αΝ θαΝ υπ λδ ξτ δΝ κυΝ α κηδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ πλκ α έαμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ια φαζέα αδΝεαζσμΝα λδ ησμΝ κΝξυλκΝ λΰα έαμΝηΫ πΝαπκ ζ ηα δεκτΝ κπδεκτΝ υ άηα κμΝ ια λδ ηκτέ
Ό αθΝ πδζΫΰ Ν ικπζδ ησΝα κηδεάμΝπλκ α έαμ,Ν υηίκυζ υ έ Ν κυμΝπλκηβγ υ ΫμΝξβηδευθΝπλκρσθ πθ,Ν ΪθΝ έθαδΝαπαλαέ β κέ
ΣαΝηΫ αΝα κηδεάμΝπλκ α έαμΝπλΫπ δΝθαΝφΫλκυθΝ άηαθ βΝωEΝβΝκπκέαΝπδ κπκδ έΝ βΝ υηησλφπ άΝ κυμΝη Ν κυμΝδ ξτκθ μΝεαθκθδ ηκτμέ
ΠΡΟΣ Ι ΝΣΩΝΝΧ ΡΙΩΝ
Πλκ α τ
αΝξΫλδαΝη ΝΰΪθ δαΝ λΰα έαμΝεα βΰκλέαμΝIIIΝ(αθαφέΝπλσ υπκΝEσΝγιζ)έ
ΓδαΝ βθΝ κλδ δεάΝ πδζκΰάΝ κυΝ υζδεκτΝ πθΝ ΰαθ δυθΝ λΰα έαμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ αΝ ιάμμΝ υηία σ β α,Ν υπκίδία ησμ,Ν ξλσθκμΝ λάιβμΝ εαδΝ
δαπ λα σ β αέ
 Νπ λέπ π βΝπαλα ε υα ηΪ πθ,ΝβΝαθ κξάΝ πθΝΰαθ δυθΝ λΰα έαμΝ κυμΝξβηδεκτμΝπαλΪΰκθ μΝπλΫπ δΝθαΝ πδί ίαδυθ αδΝπλδθΝαπσΝ βΝξλά β,ΝεαγυμΝ
θΝ έθαδΝπλκίζΫοδηβέΝ
ΟΝξλσθκμΝφγκλΪμΝ πθΝΰαθ δυθΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βΝ δΪλε δαΝεαδΝ κθΝ τπκΝξλά βμέ
ΠΡΟΣ Ι ΝΣΟΤΝ ΡΜ ΣΟ
ΦκλΪ ΝλκτξαΝ λΰα έαμΝη ΝηαελδΪ ηαθέεδαΝεαδΝυπκ άηα αΝα φαζ έαμΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝξλά βΝεα βΰκλέαμΝIΝ(αθαφέΝΚαθκθδ ησμΝβί1θήζβηΝεαδΝπλσ υπκΝ
EσΝISτΝβίγζζ)έΝΠζυγ έ Νη Ν απκτθδΝεαδΝθ λσΝη ΪΝ βθΝαφαέλ βΝ κυΝπλκ α υ δεκτΝλκυξδ ηκτέ
ΠΡΟΣ Ι ΝΜ ΣΙΩΝ
υθδ Ϊ αδΝθαΝφκλΪ Νπλκ α υ δεΪΝΰυαζδΪΝη Νπζ υλδεάΝπλκ α έαΝ(αθαφέΝπλσ υπκΝEσΝ1θθ)έ
Ν ΠΝ ΤΣΙΚ ΝΠΡΟΣ Ι
 Νπ λέπ π βΝυπΫλία βμΝ βμΝκλδαεάμΝ δηάμΝ(πέξέΝTδV-TWχ)Ν βμΝκυ έαμΝάΝηδαμΝάΝπ λδ κ ΫλπθΝαπσΝ δμΝκυ έ μΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ κΝπλκρσθ,Ν υθδ Ϊ αδΝ
θαΝφκλΪ ΝηΪ εαΝ τπκυΝ Ν βμΝκπκέαμΝβΝεα βΰκλέαΝ(1,ΝβΝάΝγ)ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫΰ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝκλδαεάΝ υΰεΫθ λπ βΝξλά βμέ
(αθαφέΝ πλσ υπκΝ EσΝ 1ζγκι)έΝ ΪθΝ υπΪλξκυθΝ αΫλδαΝ άΝ α ηκέΝ δαφκλ δεάμΝ φτ βμΝ άήεαδΝ αΫλδαΝ άΝ α ηκέΝ η Ν πηα έ δαΝ ( εθ φυηα α,Ν αθαγυηδΪ δμ,Ν
υΰε θ λυ δμΝ αΰκθδ έπθΝεζπέ),ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκίζΫπκθ αδΝ υθ υα δεΪΝφέζ λαέ
Ν ξλά βΝ ηΫ πθΝ πλκ α έαμΝ πθΝ αθαπθ υ δευθΝ κ υθΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ ξθδεΪΝ ηΫ λαΝ πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ θΝ παλεκτθ ΰδαΝ κθΝ
π λδκλδ ησΝ βμΝ Ϋεγ βμΝ κυΝ λΰαακηΫθκυΝ δμΝ δηΫμΝ εα πφζέκυΝ πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβέΝ Ω σ κ,Ν βΝ πλκ α έαΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ κδΝ ηΪ ε μΝ έθαδΝ
π λδκλδ ηΫθβέ
 Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ θΝζσΰπΝκυ έαΝ έθαδΝΪκ ηβΝάΝ κΝσλδκΝκ ηάμΝ βμΝ έθαδΝυοβζσ λκΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝTδV-TWχΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμ,Ν
φκλΫ Ναυ κ τθαηβΝαθαπθ υ δεάΝ υ ε υάΝπ πδ ηΫθκυΝαΫλαΝαθκδε κτΝευεζυηα κμΝ(πλσ υπκΝEσΝ1γι)ΝάΝαθαπθ υ δεάΝ υ ε υάΝη Ν πζάθαΝπαλκξάμΝ
φλΫ εκυΝαΫλαΝ(πλσ υπκΝEσΝ1γκ)έΝΓδαΝ βΝ π άΝ πδζκΰάΝ κυΝηΫ κυΝαθαπθ υ δεάμΝπλκ α έαμ,Ν υηίκυζ υ έ Ν κΝπλσ υπκΝEσΝηβλέ
Λ ΓΧΟΙΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΙΚ Ν ΚΘ  
ΟδΝ επκηπΫμΝ απσΝ παλαΰπΰδεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ επκηπυθΝ απσΝ ικπζδ ησΝ ια λδ ηκτ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζΫΰξκθ αδΝ πμΝ πλκμΝ βΝ
υηησλφπ βΝη Ν βΝθκηκγ έαΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ
ΣΜΗΜ ΝλέΝΦυ δεΫμΝεαδΝξβηδεΫμΝδ δσ β μ
λέ1έΝ κδξ έαΝΰδαΝ δμΝία δεΫμΝφυ δεΫμΝεαδΝξβηδεΫμΝδ δσ β μ
Φυ δεάΝΚα Ϊ

α β

διυ μΝυΰλσ

Χλυηα

Ϊξλπηκ

Ο ηά

άπδα

ΌλδκΝκ ηάμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

pH
βη έκΝ άι πμή βη έκΝπάι πμ

9,2
ΜβΝ δαγΫ δηκ

λξδεσΝ βη έκΝαΫ βμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Π λδκξάΝαΫ βμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

βη έκΝαθαφζ ιδησ β αμ

> 60 °C

Σαξτ β αΝ ιΪ ηδ βμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

θαφζ ιδησ β αΝ(

λ σ,ΝαΫλδκ)

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Κα υ α κΝσλδκΝαθαφζ ιδησ β αμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

θυ α κΝσλδκΝαθαφζ ιδησ β αμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Κα υ α κΝσλδκΝ ελβε δεσ β αμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

θυ α κΝσλδκΝ ελβε δεσ β αμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Πέ

βΝα ηκτ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

υΰεΫθ λπ βμρΝ1
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Πυεθσ β αΝα ηκτ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

ξ δεάΝπυεθσ β α

1,01 kg / lt

δαζυ σ β α
υθ ζ
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ΜβΝ δαγΫ δηκ

άμΝεα αθκηάμμΝn-κε αθσζβήθ λσ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Θ ληκελα έαΝαυ καθΪφζ ιβμ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Θ ληκελα έαΝαπκ τθγ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

βμ

Ιιυ μ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

ελβε δεΫμΝδ δσ β μ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

Οι δ π δεΫμΝδ δσ β μ

ΜβΝ δαγΫ δηκ

λέβέΝΠ λδ
υθκζδεΪΝ

Κπ δεσμ
θαγ υλβ β
η λκηβθέαΝ
θαγ υλβ βμ
 ζέ α

σ λ μΝπζβλκφκλέ μ
λ ΪΝ

31,62%

VτωΝ(Ο βΰέαΝβίίζήζβή Κ)μ

1,38 %

-

1γ,λβΝΝΝΝgήζέ λκ

VτωΝ(π β δεσμΝΪθγλαεαμ)Νμ

0,09 %

-

ί,κιΝΝΝΝgήζέ λκ

ΣΜΗΜ Ν1ίέΝ αγ λσ β αΝεαδΝαθ δ λα

δεσ β α

1ίέ1έΝ θ δ λα δεσ β α
θΝυπΪλξκυθΝ υΰε ελδηΫθκδΝεέθ υθκδΝαθ έ λα βμΝη ΝΪζζ μΝκυ έ μΝυπσΝεαθκθδεΫμΝ υθγάε μΝξλά βμέ
1ίέβέΝΧβηδεάΝ αγ λσ β α
ΣκΝπλκρσθΝ έθαδΝ αγ λσΝυπσΝεαθκθδεΫμΝ υθγάε μΝξλά βμΝεαδΝαπκγάε υ βμέ
1ίέγέΝΠδγαθσ β αΝ πδεέθ υθπθΝαθ δ λΪ πθ
θΝπλκίζΫπκθ αδΝ πδεέθ υθ μΝαθ δ λΪ δμΝυπσΝεαθκθδεΫμΝ υθγάε μΝξλά βμΝεαδΝαπκγάε υ βμέ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
Μπκλ έΝθαΝαθ δ λΪ δΝη μΝκι δ π δεΫμΝκυ έ μέΝΜπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰά
Μπκλ έΝθαΝ ξβηα έ δΝ ελβε δεΪΝη έΰηα αΝη μΝαΫλαέ

δΝυπ λκι έ δαΝη μΝκιυΰσθκέΝξβηα έα δΝυ λκΰσθκΝ

Ν παφάΝη μΝαζκυηέθδκέ

1ίέζέΝυθγάε μΝπλκμΝαπκφυΰά
ΚαηέαΝ υΰε ελδηΫθβέΝΠλΫπ δΝπ σ κΝθαΝ βλκτθ αδΝκδΝ υθάγ δμΝπλκφυζΪι δμ πμΝπλκμΝ αΝξβηδεΪΝπλκρσθ αέ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
πκφτΰ Ν βθΝΫεγ βΝ μΝαΫλαέ
1ίέηέΝΜβΝ υηία ΪΝυζδεΪ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
ΜβΝ υηία σΝη μΝκι δ π δεΫμΝκυ έ μ,Νδ ξυλΪΝκιΫα,ΝαζεαζδεΪΝηΫ αζζαέ
1ίέθέΝ πδεέθ υθαΝπλκρσθ αΝαπκ τθγ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
Μπκλ έΝθαΝ ξβηα έ δμΝυ λκΰσθκέ

βμ

ΣΜΗΜ Ν11έΝΣκιδεκζκΰδεΫμΝπζβλκφκλέ μ
ζζ έο δΝπ δλαηα δευθΝ κιδεκζκΰδευθΝ
κηΫθπθΝΰδαΝ κΝέ δκΝ κΝπλκρσθ,ΝκδΝ θ ξση θκδΝεέθ υθκδΝ κυΝπλκρσθ κμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝαιδκζκΰάγβεαθΝη ΝίΪ βΝ δμΝ
δ δσ β μΝ πθΝπ λδ ξση θπθΝκυ δυθ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝελδ άλδαΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝ βΝθκηκγ έαΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ βθΝ αιδθσηβ βέ
υθ πυμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ ι Ϊα αδΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝη ηκθπηΫθπθΝ πδεέθ υθπθΝκυ δυθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ ηάηαΝγ,Ν ΪθΝυπΪλξκυθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
ε δηυθ αδΝκδΝ κιδεκζκΰδεΫμΝ πδπ υ δμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝΫεγ βΝ κΝπλκρσθέ
11έ1έΝΠζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝ κιδεκζκΰδεΫμΝ πδπ υ δμ
Μ αίκζδ ησμ,Νεδθβ δεά,Νηβξαθδ ησμΝ λΪ βμΝεαδΝΪζζ μΝπζβλκφκλέ μ
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝπδγαθΫμΝκ κτμΝΫεγ βμ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
ΡΓ ΟΜ ΝΟΙμΝ δ πθκάνΝ παφάΝη Ν κΝ Ϋληαέ
Καγυ λβηΫθ μΝεαδΝΪη μΝ πδπ υ δμΝεαγυμΝεαδΝξλσθδ μΝ πδπ υ δμΝαπσΝίλαξυξλσθδαΝεαδΝηαελκξλσθδαΝΫεγ β
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
Μπκλ έΝ θαΝ απκλλκφβγ έΝ ηΫ πΝ βμΝ δ πθκάμ,Ν εα Ϊπκ βμΝ άΝ παφάμΝ η Ν κΝ ΫληαέΝ έθαδΝ λ γδ δεσΝ ΰδαΝ κΝ ΫληαΝ εαδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ αΝ ηΪ δαέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
πλκετοκυθΝίζΪί μΝ βΝ πζάθαέΝ
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 Νγ ληκελα έαΝπ λδίΪζζκθ κμΝκΝεέθ υθκμΝ δ πθκάμΝ έθαδΝαπέγαθκμ,ΝζσΰπΝ βμΝξαηβζάμΝ Ϊ βμΝα ηυθΝ βμΝκυ έαμέ
δα λα δεΫμΝ πδπ υ δμ
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
ΟΞ Ι ΝΣΟΞΙΚΟΣ Σ
χTEΝ( δ πθκά)Ν κυΝη έΰηα κμμ
θΝΫξ δΝ αιδθκηβγ έΝ(εαθΫθαΝ βηαθ δεσΝ υ
χTEΝ( κηα δεά)Ν κυΝη έΰηα κμμ
θΝΫξ δΝ αιδθκηβγ έΝ(εαθΫθαΝ βηαθ δεσΝ υ
χTEΝ( ληα δεά)Ν κυΝη έΰηα κμμ
θΝΫξ δΝ αιδθκηβγ έΝ(εαθΫθαΝ βηαθ δεσΝ υ

α δεσ)
α δεσ)
α δεσ)

2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
δϊηίΝ( κηα δεά)ΝγγκζΝmgήkgΝRat
δϊηίΝ( ληα δεά)ΝβιίίΝmgήkgΝRabbit
Ι

ΡΩ Ν ΡΜ ΣΟΝήΝ Ρ ΘΙΜΟΝ ΡΜ ΣΟ
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ

Ο Ρ ΝΟΦΘ ΛΜΙΚ Ν Λ
ΝήΝ Ρ ΘΙΜΟΝΣΩΝΝΟΦΘ ΛΜΩΝ
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
Τ ΙΘ ΣΟΠΟΙ  Ν Ν ΠΝ ΤΣΙΚΟΤΝΤΣ Μ ΣΟΝ Ν ΡΜ ΣΟ
Μπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝαζζ λΰδεάΝαθ έ λα βέΝΠ λδΫξ δμΝΜΪααΝαθ έ λα βμΝαπσμΝ
5-ξζπλκ-2-η γυζκ-2H-δ κγ δαακζσθβ-γΝ[αλδγέΝ ΚΝβζι-500-7], 2-η γυζκ-2H-δ κγ δαακζσθβ-γΝ[αλδγέΝ ΚΝββί-239-6] (3:1)
1,2-ί θαδ κγ δαακζ-γ(β )-σθβ
Μ Σ ΛΛ ΞΙΓ Ν  ΝΓ ΝΝ ΣΙΚΩΝΝΚΤΣΣ ΡΩΝ
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
Κ ΡΚΙΝΟΓ Ν 
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
ΣΟΞΙΚΟΣ Σ Σ ΝΝ Ν Π Ρ ΓΩΓ
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
Ι ΙΚ ΝΣΟΞΙΚΟΣ Σ ΝΣ ΝΟΡΓ Ν -ΣΟΧΟΤΝ(STτT)Ν- Φ Π ΞΝ ΚΘ 
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
Ι ΙΚ ΝΣΟΞΙΚΟΣ Σ ΝΣ ΝΟΡΓ Ν -ΣΟΧΟΤΝ(STτT)Ν- Π Ν ΙΛ ΜΜ Ν Ν ΚΘ 
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
ΚΙΝ ΤΝΟΝ ΝΠ ΡΙΠΣΩ Ν Ν ΡΡΟΦ  
θΝπζβλκέΝ αΝελδ άλδαΝ αιδθσηβ βμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ ΪιβΝεδθ τθκυ
ΣΜΗΜ Ν1βέΝΟδεκζκΰδεΫμΝπζβλκφκλέ μ
Χλά βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝκλγΫμΝπλαε δεΫμΝ λΰα έαμ,Ναπκφ τΰκθ αμΝ βΝ δα πκλΪΝ κυΝπλκρσθ κμΝ
πλκρσθΝΫξ δΝφγΪ δΝ Νυ α κλλ τηα αΝάΝ ΪθΝΫξ δΝηκζτθ δΝ κΝΫ αφκμΝάΝ βΝίζΪ β βέ
1βέ1έΝΣκιδεσ β α
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
1βέβέΝ θγ ε δεσ β αΝεαδΝδεαθσ β αΝαπκ σηβ βμ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
δαζυ σ β αΝ

κΝθ λσ

1000 - 10000 mg/l

ΣαξΫπμΝαπκδεκ κηά δηκ
1βέγέΝ υθα σ β αΝίδκ υ υλ υ βμ
2-(2- ΟΤΣΟΞΤ ΙΘΟΞΤ) ΙΘ ΝΟΛ
υθ ζ

άμΝεα αθκηάμμΝn-κε αθσζβήθ λσ

1βέζέΝΚδθβ δεσ β αΝ κΝΫ αφκμ
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
1βέηέΝ πκ ζΫ ηα αΝ βμΝαιδκζσΰβ βμΝ

ΣΝεαδΝα α

1

κΝπ λδίΪζζκθέΝ θβη λυ

Ν δμΝαλησ δ μΝαλξΫμΝ ΪθΝ κΝ

ζ έκΝ

GIORGIO GRAESAN

κηΫθπθΝ

φαζ έαμ

AND FRIENDS

VETRO SATINATO
Μ ΝίΪ βΝ αΝ δαγΫ δηαΝ

κηΫθα,Ν κΝπλκρσθΝ

1βέθέΝΆζζ μΝαλθβ δεΫμΝ πδπ υ
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ

θΝ ηπ λδΫξ δΝκυ έ μΝ

ΣΝάΝα α Ν

Κπ δεσμ
θαγ υλβ β
η λκηβθέαΝ
θαγ υλβ βμ
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Νπκ κ σΝ≥Νί,1Σέ

δμ

ΣΜΗΜ Ν1γέΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπσλλδοβ
1γέ1έΝΜΫγκ κδΝ δαξ έλδ βμΝαπκίζά πθ
παθαξλβ δηκπκδά Νσ αθΝ έθαδΝ υθα σθέΝΣαΝυπκζ έηηα αΝ κυΝπλκρσθ κμΝπμΝΫξκυθΝπλΫπ δΝθαΝγ πλκτθ αδΝηβΝ πδεέθ υθαΝ δ δεΪΝαπσίζβ αέ
Ν δΪγ βΝπλΫπ δΝθαΝαθα έγ αδΝ Ν αδλ έαΝ ικυ δκ κ βηΫθβΝθαΝ δαξ δλέα αδΝαπσίζβ α,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ γθδεάΝεαδΝ θ ξκηΫθπμΝ βθΝ κπδεάΝθκηκγ
ΜΟΛΤΜ Ν ΝΤΚ Τ Ι 
ΟδΝηκζυ ηΫθ μΝ υ ε υα έ μΝπλΫπ δΝθαΝαπκ Ϋζζκθ αδΝΰδαΝαθΪε β βΝάΝ δΪγ βΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝ γθδεκτμΝεαθσθ μΝ δαξ έλδ βμΝαπκίζά πθέ

έαέ

ΣΜΗΜ Ν1ζέΝΠζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪ
ΣκΝ πλκρσθΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ πδεέθ υθκΝ ίΪ δΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ πδεέθ υθπθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ κ δευμΝ (A.D.R.),
δ βλκ λκηδευμΝ(RIϊ),Ν δαΝγαζΪ βμΝ(Κυ δεαμΝIεϊύ)ΝεαδΝα λκπκλδευμΝ(IχTχ)έ
1ζέ1έΝ λδγησμΝΟΗ
θΝ φαλησα αδ
14.2έΝΟδε έαΝκθκηα έαΝαπκ
θΝ φαλησα αδ

κζάμΝΟΗ

1ζέγέΝΣΪι δμΝεδθ τθκυΝεα ΪΝ βΝη αφκλΪ
θΝ φαλησα αδ
1ζέζέΝΟηΪ αΝ υ ε υα έαμ
θΝ φαλησα αδ
1ζέηέΝΠ λδίαζζκθ δεκέΝεέθ υθκδ
θΝ φαλησα αδ
1ζέθέΝ δ δεΫμΝπλκφυζΪι δμΝΰδαΝ κυμΝξλά
θΝ φαλησα αδ

μ

14έιέΝΧτ βθΝη αφκλΪΝ τηφπθαΝη Ν κΝπαλΪλ βηαΝΙΙΝ βμΝ τηία βμΝεχRPτδΝεαδΝ κθΝευ δεαΝIψω
ΜβΝ ξ δεάΝπζβλκφκλέα
ΣΜΗΜ Ν1ηέΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝθκηκγ

έα

1ηέ1έΝΚαθκθδ ηκέήθκηκγ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝυΰ έα,Ν βθΝα φΪζ δαΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝΰδαΝ βθΝκυ έαΝάΝ κΝη έΰηα
Κα βΰκλέαΝSevesoΝ- Ο βΰέαΝβί1βή1κή ΚμΝΚαηέα
Π λδκλδ ηκέΝΰδαΝ κΝπλκρσθΝάΝ δμΝκυ έ μΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΠαλΪλ βηαΝXVIIΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ν1λίιήβίίθ
Καηέα
Ου έ μΝ κθΝεα ΪζκΰκΝυπκοβφέπθΝκυ δυθΝ(ΆλγέΝηλΝREχωώ)
Μ ΝίΪ βΝ αΝ δαγΫ δηαΝ
κηΫθα, κΝπλκρσθΝ θΝπ λδΫξ δΝκυ έ μΝSVώωΝ

Νπκ κ σΝ≥Νί,1Σέ

Ου έ μΝπκυΝυπσε δθ αδΝ
Καηέα

ΝΫΰελδ βΝ(ΠαλΪλ βηαΝXIVΝREχωώ)

Ου έ μΝπκυΝυπσε δθ αδΝ
Καηέα

Νυπκξλ π δεάΝαθαφκλΪΝ ιαΰπΰάμΝΚαθέΝ( Κ)Νθζλήβί1βμ

Ου έ μΝπκυΝυπσε δθ αδΝ
Καηέα

βΝτηία βΝ κυΝΡσ λθ αημ

Ου έ μΝπκυΝυπσε δθ αδΝ
Καηέα

βΝτηία βΝ βμΝ κεξσζηβμμ

Τΰ δκθκηδεκέΝ ζ ΰξκδ
ΜβΝ δαγΫ δη μΝπζβλκφκλέ μ
VτωΝ(Ο βΰέαΝβίίζήζβή Κ)μ
υθ δεΪΝα Ϊλδαέ
Νκηκγ δεσΝ δΪ αΰηαΝ1ηβήβίίθΝεαδΝη αΰ θΫ λ μΝ λκπκπκδά
επκηπΫμΝ τηφπθαΝη Ν κΝΜΫλκμΝVΝΠαλΪλ βηαΝIμ

δμ

GIORGIO GRAESAN

ζ έκΝ

κηΫθπθΝ

AND FRIENDS

VETRO SATINATO
ΠΙΝέΝϊΝΝΝΝΚα βΰκλέαΝβΝΝΝΝίί,ββΝΣ
Ν ΡΟΝΝΝΝθ1,ίζΝΣ

φαζ έαμ

Κπ δεσμ
θαγ υλβ β
η λκηβθέαΝ
θαγ υλβ βμ
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ζ έκΝ

GIORGIO GRAESAN

κηΫθπθΝ

φαζ έαμ

AND FRIENDS

VETRO SATINATO
1ηέβέΝ ιδκζσΰβ βΝξβηδεάμΝα φΪζ δαμ
θΝΫξ δΝ επκθβγ έΝαιδκζσΰβ βΝξβηδεάμΝα φΪζ δαμΝΰδαΝ κΝη έΰηαΝεαδΝ δμΝκυ έ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ
ΣΜΗΜ Ν1θέΝΠ λδ
Κ έη θκΝ πθΝ βζυ

κΝ ηάηαΝγέ

σ λ μΝπζβλκφκλέ μ
πθΝ πδεδθ υθσ β αμΝ( )ΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ

αΝ ηάηα αΝβ-γΝ κυΝ ζ έκυΝ

Eye Irrit. 2

ΟφγαζηδεσμΝ λ γδ ησμ,Νεα βΰκλέαΝβ

H319

Πλκεαζ έΝ κίαλσΝκφγαζηδεσΝ λ γδ ησέ

EUH210

ΣκΝ ζ έκΝ

κηΫθπθμ

κηΫθπθΝα φαζ έαμΝ δα έγ αδΝεα σπδθΝαδ άηα κμέ

ΤΠΟΜΝ Μ μ
- ADR: υλππαρεάΝ υηφπθέαΝΰδαΝ δμΝκ δεΫμΝη αφκλΫμΝ πδεέθ υθπθΝ ηπκλ υηΪ πθ
- ΡΙΘΜΟΝωχSμΝ λδγησμΝ βμΝΤπβλ έαμΝΧβηδεάμΝΣαυ κπκέβ βμΝ
- EωηίμΝυΰεΫθ λπ βΝπκυΝξκλβΰ έΝαπκ Ϋζ ηαΝ κΝηίΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝπκυΝυπκίζάγβε Ν κΝ
- ΡΙΘΜΟΝωEμΝ θαΰθπλδ δεσμΝαλδγησμΝESISΝ( υλππαρεσΝαλξ έκΝυπαλξκυ υθΝκυ δυθ)
- ωδPμΝΚαθκθδ ησμΝ ΚΝ1βιβήβίίκ
- ϊσEδμΝΠαλΪΰπΰκΝ πέπ κΝξπλέμΝ πδπ υ δμ
- EmSμΝξΫ δκΝ ε αε βμΝ θΪΰεβμ
- ύώSμΝΠαΰεσ ηδκΝ θαληκθδ ηΫθκΝτ βηαΝΣαιδθσηβ βμΝεαδΝ πδ άηαθ βμΝ πθΝΧβηδευθΝΠλκρσθ πθ
- IχTχΝϊύRμΝΚαθκθδ ησμΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ πδεέθ υθπθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ βμΝ δ γθκτμΝ θπ βμΝ λκη αφκλυθ
- IωηίμΝυΰεΫθ λπ βΝαεδθβ κπκέβ βμΝ κυΝηίΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝπκυΝυπκίζάγβε Ν κΝ
- IεϊύμΝ δ γθάμΝθαυ δζδαεσμΝευ δεαμΝ πδεέθ υθπθΝ ηπκλ υηΪ πθ
- IετμΝ δ γθάμΝΝαυ δζδαεσμΝΟλΰαθδ ησμ
- IσϊEXΝσUεψERμΝ θαΰθπλδ δεσμΝ λδγησμΝ κυΝυθβηηΫθκυΝVIΝ κυΝωδP
- δωηίμΝΘαθα βφσλκμΝ υΰεΫθ λπ βΝηίΣ
- δϊηίμΝΘαθα βφσλκμΝ σ βΝηίΣ
- τEδμΝΟλδαεάΝ δηάΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΫεγ βμ
ΣμΝ θγ ε δεσ,Νίδκ υ πλ τ δηκΝεαδΝ κιδεσΝ τηφπθαΝη Ν κΝREχωώ
- PEωμΝΠλκίζ πση θβΝ υΰεΫθ λπ βΝ κΝπ λδίΪζζκθ
- PEδμΝΠλκίζ πση θκΝ πέπ κΝΫεγ βμ
- PσEωμΝΠλκίζ πση θβΝ υΰεΫθ λπ βΝξπλέμΝ πδπ υ δμ
- REχωώμΝΚαθκθδ ησμΝ ΚΝ1λίιήβίίθ
- RIϊμΝΚαθκθδ ησμΝΰδαΝ βΝ δ γθάΝ δ βλκ λκηδεάΝη αφκλΪΝ πδεέθ υθπθΝ ηπκλ υηΪ πθ
- TδVμΝΟλδαεάΝ δηάΝεα πφζέκυΝ
- TδVΝωEIδIσύμΝυΰεΫθ λπ βΝπκυΝ θΝπλΫπ δΝθαΝυπ λίαέθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΫεγ βμέ
- TWχΝSTEδμΝΌλδκΝίλαξυπλσγ ηβμΝΫεγ βμ
- TWχμΝ αγηδ ηΫθκμΝηΫ κμΝσλκμΝΫεγ βμ
- VτωμΝΠ β δεάΝκλΰαθδεάΝΫθπ β
- α α μΝΠκζτΝαθγ ε δεσΝεαδΝπκζτΝίδκ υ πλ τ δηκΝ τηφπθαΝη Ν κΝREχωώ
- WύKμΝΣΪιβΝεδθ τθκυΝΰδαΝ κΝθ λσΝ(Γ ληαθέα)έ
Γ ΝΙΚ Ν Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ μ
1έΝΚαθκθδ ησμΝ( Κ)Ν1λίιήβίίθΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(REχωώ)
βέΝΚαθκθδ ησμΝ( Κ)Ν1βιβήβίίκΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(ωδP)
γέΝΚαθκθδ ησμΝ( )ΝιλίήβίίλΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(IΝχtpέΝωδP)
ζέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1ηήκγίΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυ
ηέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβκθήβί11Ν κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(IIΝχtpέΝωδP)
θέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νθ1κήβί1βΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(ΙIIΝχtpέΝωδP)
ιέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νζκιήβί1γ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(ΙVΝχtpέΝωδP)
κέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νλζζήβί1γΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(VΝχtpέΝωδP)
λέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νθίηήβί1ζΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(VIΝχtpέΝωδP)
1ίέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1ηή1ββ1Ν κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(VIIΝχtpέΝωδP)
11έΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1θήλ1κΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ(VIIIΝχtpέΝωδP)
1βέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1θή11ιλΝ(IXΝχtpέΝωδP)
1γέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1ιήιιθΝ(XΝχtpέΝωδP)
1ζέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1κήθθλΝ(XIΝχtpέΝωδP)
1ηέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1κή1ζκίΝ(XIIIΝχtpέΝωδP)
1θέΝΚαθκθδ ησμΝ( )Νβί1λήηβ1Ν(XIIΝχtpέΝωδP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- δε υαεσμΝ σπκμΝIόχΝύESTIS

Κπ δεσμ
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- δε υαεσμΝΣσπκμΝΟλΰαθδ ηκτΝEωώχ
- Ϊ βΝ
κηΫθπθΝηκθ ΫζπθΝ
ΝξβηδευθΝκυ δυθΝ- Τπκυλΰ έκΝΤΰ έαμΝεαδΝ θυ α κΝΙθ δ κτ κΝΤΰ έαμ
βη έπ βΝπλκμΝ κΝξλά βμ
ΟδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ Ναυ σΝ κΝ ζ έκΝία έακθ αδΝ δμΝΰθυ δμΝπκυΝΫξκυη Ν βΝ δΪγ άΝηαμΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝ ζ υ αέαμΝΫε κ βμέΝ
ΟΝξλά βμΝπλΫπ δΝθαΝ δα φαζέα δΝ βθΝεα αζζβζσ β αΝεαδΝ βθΝπζβλσ β αΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμέ
ΣκΝπαλσθΝΫΰΰλαφκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝγ πλ έ αδΝσ δΝ ΰΰυΪ αδΝεΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝδ δσ β αΝ κυΝπλκρσθ κμέ
κηΫθκυΝσ δΝβΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμΝ θΝ ηπέπ δΝ κθΝΪη κΝΫζ ΰξσΝηαμ,Ναπκ ζ έΝυπκξλΫπ βΝ κυΝξλά βΝθαΝ υηηκλφυθ αδ,ΝυπσΝ βθΝ υγτθβΝ κυ,Νη Ν
κυμΝδ ξτκθ μΝθσηκυμΝεαδΝεαθκθδ ηκτμΝ ΝγΫηα αΝυΰδ δθάμΝεαδΝα φΪζ δαμέΝ Ν αδλ έαΝ θΝαθαζαηίΪθ δΝεαηέαΝ υγτθβΝ Νπ λέπ π βΝαεα ΪζζβζβμΝξλά βμέ
έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝπαλκξάΝεα ΪζζβζβμΝεα Ϊλ δ βμΝ κΝπλκ ππδεσΝπκυΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝξλά βΝξβηδευθΝκυ δυθέ
Μ ΘΟ ΟΙΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝΓΙ ΝΣ ΞΙΝΟΜ 
Φυ δεκξβηδεκέΝεέθ υθκδμΝ
αιδθσηβ βΝ κυΝπλκρσθ κμΝία έα αδΝ αΝελδ άλδαΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ κθΝΚαθκθδ ησΝωδP,ΝΠαλΪλ βηαΝIΝΜΫλκμΝβέΝΟδΝηΫγκ κδΝ
αιδκζσΰβ βμΝ πθΝφυ δεκξβηδευθΝδ δκ ά πθΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ ηάηαΝλέ
Κέθ υθκδΝΰδαΝ βθΝυΰ έαμΝ Ν αιδθσηβ βΝ κυΝπλκρσθ κμΝία έα αδΝ δμΝη γσ κυμΝυπκζκΰδ ηκτΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝΠαλΪλ βηαΝIΝ κυΝωδPΝΜΫλκμΝγ,Ν ε σμΝ
ΪθΝυπκ δεθτ αδΝ δαφκλ δεΪΝ κΝ ηάηαΝ11έ
Κέθ υθκδΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθμΝ Ν αιδθσηβ βΝ κυΝπλκρσθ κμΝία έα αδΝ δμΝη γσ κυμΝυπκζκΰδ ηκτΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝΠαλΪλ βηαΝIΝ κυΝωδPΝΜΫλκμΝζ,Ν
ε σμΝ ΪθΝυπκ δεθτ αδΝ δαφκλ δεΪΝ κΝ ηάηαΝ1βέ

υ σΝ κΝ ζ έκΝαευλυθ δΝεαδΝαθ δεαγδ

ΪΝκπκδα άπκ Νπλκβΰκτη θβΝΫε κ βέ

βη έπ βΝπλκμΝ κΝξλά βμ
ΟδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ Ναυ σΝ κΝ ζ έκΝία έακθ αδΝ δμΝΰθυ δμΝπκυΝΫξκυη Ν βΝ δΪγ άΝηαμΝεα ΪΝ βθ βη λκηβθέαΝ βμΝ ζ υ αέαμΝΫε κ βμέΝΟΝ
ξλά βμΝπλΫπ δΝθαΝ δα φαζέα δΝ βθΝεα αζζβζσ β αΝεαδΝ βθΝπζβλσ β αΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμέ
ΣκΝπαλσθΝΫΰΰλαφκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝγ πλ έ αδΝσ δΝ ΰΰυΪ αδΝεΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝδ δσ β αΝ κυΝπλκρσθ κμέ
κηΫθκυΝσ δΝβΝξλά βΝ κυΝπλκρσθ κμΝ θΝ ηπέπ δΝ κθΝΪη κΝΫζ ΰξσΝηαμ,Ναπκ ζ έΝυπκξλΫπ βΝ κυΝξλά βΝθαΝ υηηκλφυθ αδ,ΝυπσΝ βθΝ υγτθβΝ κυ,Νη Ν
κυμΝδ ξτκθ μΝθσηκυμΝεαδΝεαθκθδ ηκτμΝ ΝγΫηα αΝυΰδ δθάμΝεαδΝα φΪζ δαμέΝ Ν αδλ έαΝ θΝαθαζαηίΪθ δΝεαηέαΝ υγτθβΝ Νπ λέπ π βΝαεα ΪζζβζβμΝξλά βμέ
έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝπαλκξάΝεα ΪζζβζβμΝεα Ϊλ δ βμΝ κΝπλκ ππδεσΝπκυΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝξλά βΝξβηδευθΝκυ δυθέ

