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1. Ταυτοποίηση της ουσίας ή του παρασκευάσματος και ταυτότητα της εταιρείας  
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος  
Χημική / εμπορική ονομασία: Cupral®  
Αριθμός ευρετηρίου: -  
Αριθμός ΕΚ: -  
Αριθμός CAS: -  
Αριθμός καταχώρισης REACH: -  
Αλλα ονόματα: -  
  
  
1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος  
Στην οδοντιατρική πρακτική για το έμμεσο κάλυμμα πολτού, για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας και για τη 
θεραπεία του ριζικού σωλήνα με και χωρίς το Depotphorese®.  
  
  
1.2.1 Χρήσεις που συνιστώνται  
Μην φέρετε το μάτι. Αποφύγετε την επαφή με τους βλεννογόνους.  
1.3 Λεπτομέρειες του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
Κατασκευαστής / προμηθευτής: Humanchemie GmbH  
Οδός / Ταχυδρομείο: Hinter dem Kruge 5  
Nat. indic./postcode/location: DE-31061 Alfeld (Leine)  
  
  
Επικοινωνία για τεχνικές πληροφορίες τηλέφωνο / φαξ / e-mail:  

49 - (0) -51 81-2 46 33/0049 - (0) -51 81-8 12 26 / info@humanchemie.de  
 
1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης  
0049 - (0) -51 81-2 46 33  
  
Μέρος Α: Σκόνη τσιμέντου  
2. Πιθανοί κίνδυνοι  
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορίας 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4, από του στόματος H 302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.  
Ερεθιστικό για το δέρμα, κατηγορία 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1 H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ ή την Οδηγία 99/45 / ΕΚ (ουσίες και μείγματα):  
Xi, R38, R41  
Xn, R22  
N, R50 / 53 
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 ¬ Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R βλέπε Ενότητα 16.  
2.2 Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  

   
 
 
Εικονογράμματα και λέξεις σήματος του προϊόντος  
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος  
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα  
Περιέχει: υδροξείδιο ασβεστίου και πενταϋδρικό θειικό χαλκό.  
  
  
Φράσεις κινδύνου: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H302  
Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. H318  
Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των οφθαλμών. H319  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H315  
Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H410  
  
  
Ασφάλεια: Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. P273  
Προστατευτικά γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. P280  
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με σαπούνι και νερό. P302 + P352  
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.  
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P305 + P351 + P338  
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι  
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στην οδοντιατρική πρακτική. Καμία παράδοση στους ασθενείς.  
 
 
3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά  
  
  
3.1 Πληροφορίες για το μείγμα  
Περιγραφή: Υδροξείδιο του ασβεστίου, πενταϋδρίτης θειικού χαλκού, μεθυλοκυτταρίνη, Aqua Dest.  
  
  
3.2 Επικίνδυνα συστατικά  
α) Χημικό: υδροξείδιο του ασβεστίου  
Αριθ. EC: 215-137-3  
Ευρετήριο αρ .: 017-0140008  
Αριθμός CAS: [1305-62-0] 
Ποσοστό : 24 % 
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Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008, Παράρτημα VII (υλικά):  
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ ή την Οδηγία 99/45 / ΕΚ (ουσίες και μείγματα):  
Xi, R41  
  
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R βλέπε Ενότητα 16.  
  
β) Χημικός: πενταϋδρίτης θειικού χαλκού  
Αριθ. EC: 231-847-6  
Ευρετήριο αρ .: 029-004-00-0  
Αριθμός CAS: [7758-99-8]  
Ποσοστό: 11%  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008, Παράρτημα VII (υλικά):  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H410 Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ ή την Οδηγία 99/45 / ΕΚ (ουσίες ή μείγματα):  
Xi, R36 / 38  
Xn, R22  
N, R50 / 53  
  
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R βλέπε Ενότητα 16.  
 
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών  
  
4.1 Περιγραφή του μέτρου πρώτων βοηθειών  
Μετά από εισπνοή: Φρέσκο αέρα.  
Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα  
Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα, αμέσως το θύμα να πιει νερό (το πολύ δύο ποτήρια). Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
  
  
5. Μέτρα πυρόσβεσης  
  
5.1 Πυροσβεστικά μέσα  
Κατάλληλο: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικό μέσο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον.  
Δεν είναι κατάλληλο: -  
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5.2 Ειδικοί κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  
Μη εύφλεκτο. Φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή  
 
5.3 Συμβουλές για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  
Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού κατάσβεσης στο σύστημα επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.  
 
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  
  
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται  
Αποφύγετε τη σκόνη. σκόνες - π.χ. αποξηραμένου υλικού - μην εισπνέετε, αποφύγετε την επαφή με την ουσία. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.  
 
6.2 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος  
Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.  
6.3 Διαδικασίες καθαρισμού  
Βγάλτε το στεγνό. Διαθέτω. Καθαρίζω.  
7. Χειρισμός και αποθήκευση  
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό  
Μέτρα για την προστασία από πυρκαγιές και εκρήξεις: -  
Μέτρα πρόληψης σκόνης και σπρέι: -  
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.  
Γενικά μέτρα υγιεινής: Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.  
7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των ασυμβίβαστων  
Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου.  
  
7.3 Ειδικές τελικές εφαρμογές  
Χρησιμοποιείτε μόνο στην οδοντιατρική πρακτική.  
  
 
8. Περιορισμός και έλεγχος της έκθεσης / ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός  
 
8.1 Παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται  
 
Υδροξείδιο του ασβεστίου και χαλκός. Επειδή το προϊόν παρέχεται σε μορφή πάστας, δεν μπορεί να δημιουργηθεί 
σκόνη. Η παρακολούθηση δεν απαιτείται.  
Τα μέσα ατομικής προστασίας:  
Η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τη συγκέντρωση των επικίνδυνων ενώσεων και την 
ποσότητα επικίνδυνων ουσιών.  
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Η χημική αντοχή των προστατευτικών παραγόντων θα πρέπει να συζητηθεί με τον προμηθευτή.  
Προστασία της αναπνοής: Δεν ισχύει, πάστα.  
Προστασία των χεριών:  
Επαφή με τα μάτια: Υλικό γάντι νιτρίλιο, πάχος γαντιών 0,11 mm,  
Χρόνος αντοχής> 480 λεπτά.  
Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της οδηγίας 89/686 / ΕΟΚ της ΕΕ και του 
προτύπου EN 374 που προκύπτει, για παράδειγμα, KCL 741 Dermatril® L (επαφή με πιτσίλισμα). Οι προαναφερθέντες 
χρόνοι ανακάλυψης προσδιορίστηκαν με δείγματα υλικού από τους συνιστώμενους τύπους γαντιών σε 
εργαστηριακές μετρήσεις των KCL acc. σύμφωνα με το EN 374.  
Η παρούσα σύσταση ισχύει μόνο για το προϊόν που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο 
παρέχεται από εμάς και με τον σκοπό που καθορίζεται από εμάς. Όταν διαλύετε ή αναμιγνύετε με άλλες ουσίες και 
υπό συνθήκες που αποκλίνουν από το πρότυπο EN 374, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή γαντιών 
εγκεκριμένων με CE (π.χ. KCL GmbH, DE-36124 Eichenzell, www.kcl.de).  
Προστασία των ματιών: Προστατευτικά προστατευτικά γυαλιά.  
Προφυλάξεις: Προστατευτική ενδυμασία.  
Μέτρα υγιεινής:  
Αλλάξτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Προληπτική προστασία του δέρματος. Μετά την εργασία, πλύνετε τα χέρια 
και το πρόσωπο.  
 
9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες  
9.1 Information on basic physical and chemical properties 
Φυσική κατάσταση: Επικόλληση.  
Χρώμα: Μπλε.  
Οσμή: άοσμο.  
Όριο οσμής: -  
Τιμή pH:> 12  
Σημείο τήξης / Σημείο πήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  
Σημείο ζέσεως και περιοχή βρασμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
Σημείο ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο.  
Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
Αναφλεξιμότητα: Δεν είναι εύφλεκτο.  
Τάση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
Πυκνότητα ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
Σχετική πυκνότητα:> 1  
Διαλυτότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη / νερό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Δεν ισχύει.  
Ιξώδες: Υψηλό.  
Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν ισχύει.  
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Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν ισχύει.  
  
9.2 Άλλες πληροφορίες  
Δεν εφαρμόζεται.  
  
10. Σταθερότητα και δραστικότητα  
  
  
10.1 Δραστικότητα  
Ευαίσθητη στην εξώθερμη διαδικασία διάλυσης με νερό.  
Αντιδρά με οξέα υπό έντονη θέρμανση.  
  
10.2 Χημική σταθερότητα  
Σταθερό σε αεροστεγές δοχείο.  
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  
Εξωθερμική αντίδραση με: οξέα, υδρόθειο, ελαφρά μέταλλα, φώσφορος, οργανικές νιτροενώσεις.  
Κίνδυνος έκρηξης με ανυδρίτες.  
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή  
Υγρασία, σταθερή παροχή αέρα (σχηματισμός ανθρακικών αλάτων και αφυδάτωση)  
10.5 Μη συμβατά υλικά  
Βλέπε 10.3.  
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  
Θερμική αποσύνθεση άνω των 550 ° C, τυχόν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.  
 
11. Τοξικολογικές πληροφορίες  
  
  
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις  
Οξεία τοξικότητα από του στόματος: LD50 αρουραίος 3310 mg / kg  
Συμπτώματα: Ερεθισμός του στομαχιού-εντερικού σωλήνα, πόνος στο στομάχι, έμετος, διάρροια.  
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής: Δεν ισχύει.  
Ερεθισμός του δέρματος: κουνέλι, αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει ερεθισμός.  
Μέθοδος OECD 404 για τον προσδιορισμό της εφίδρωσης / υγρασίας: διάβρωση.  
Ερεθισμός των ματιών: κουνέλι, αποτέλεσμα: Σοβαρός ερεθισμός. Κίνδυνος σοβαρής ζημίας στα μάτια. Κίνδυνος 
αδιαφάνειας του κερατοειδούς. Κίνδυνος τύφλωσης!  
  
  
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες. Κατά την εργασία με χημικά πρέπει να τηρούνται οι 
συνήθεις προφυλάξεις.  
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12. Οικολογικές πληροφορίες  
  
  
12.1 Τοξικότητα στα ψάρια  
Είδη LC50: δόση ιριδίζουσας πέστροφας: 0,38 mg / l  
Χρόνος έκθεσης 96 ώρες  
Η άνυδρη ουσία (βάση δεδομένων ECOTOX)  
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης  
Βιοδιασπασιμότητα:  
Οι μέθοδοι βιοδιασπασιμότητας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ανόργανων ουσιών.  
Συντελεστής κατανομής οκτανόλη / νερό: Δεν ισχύει.  
Άλλες οικολογικές πληροφορίες:  
Βιολογικές επιδράσεις: Επιβλαβές αποτέλεσμα λόγω μεταβολής του pH. Δημιουργεί διαβρωτικά μίγματα με νερό 
παρά την αραίωση. Είναι δυνατή η εξουδετέρωση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Μύκητα.  
Περαιτέρω πληροφορίες για την οικολογία: Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε νερά, λύματα ή χώμα.  
 
13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση  
  
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων  
Προϊόν:  
Οι χημικές ουσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς της κατάλληλης διάθεσης. 
Η Humanchemie GmbH δεν παίρνει πλέον χρήματα ή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει πλέον καθόλου 
υπολείμματα.  
Κλειδί αποβλήτων σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων (EWC): 060903 *  
  
Συσκευασία:  
Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο εντελώς αδειάσιμη συσκευασία σε ένα διπλό σύστημα.  
 
14. Πληροφορίες μεταφοράς  
  
UN αριθ. 1719  
Κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR / RID: 8, CT1  
Κωδικός περιορισμού σήραγγας: Ε  
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Ομάδα συσκευασίας: II  
Περιορισμένες ποσότητες, LQ  
15. Νομοθεσία  
  
  
Εικονογράμματα και λέξεις σήματος του προϊόντος  

   
 
 
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος  
  
  
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα  
Περιέχει: υδροξείδιο ασβεστίου και πενταϋδρικό θειικό χαλκό.  
  
  
Φράσεις κινδύνου: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H302  
Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. H318  
Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των οφθαλμών. H319  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H315  
Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H410  
  
  
Ασφάλεια: Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. P273  
Προστατευτικά γάντια και προστασία ματιών / προσώπου. P280  
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με σαπούνι και νερό. P302 + P352  
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.  
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P305 + P351 + P338  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ)  
  
  
α) Χημικό: υδροξείδιο του ασβεστίου  
Αριθ. EC: 215-137-3  
Ευρετήριο αρ .: 017-0140008  
Αριθμός CAS: [1305-62-0]  
Ποσοστό: 24%  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008, Παράρτημα VII (υλικά):  
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορίας 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ ή την Οδηγία 99/45 / ΕΚ (ουσίες και μείγματα): Xi, R41. Για το 
πλήρες κείμενο των φράσεων R βλέπε Ενότητα 16.  
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β) Χημικός: πενταϋδρίτης θειικού χαλκού  
Αριθ. EC: 231-847-6  
Ευρετήριο αρ .: 029-004-00-0  
Αριθμός CAS: [7758-99-8]  
Ποσοστό: 11%  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008, Παράρτημα VII (υλικά):  
Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4, από του στόματος. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
Ερεθιστικό για το δέρμα, κατηγορία 2. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1. H410 Πολύ τοξικό  
Υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις.  
  
  
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ ή την Οδηγία 99/45 / ΕΚ (ουσίες ή μείγματα):  
Xn, R22  
Xi, R36 / 38  
N, R50 / 53  
  
  
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R βλέπε Ενότητα 16.  
  
  
Εθνικοί κανονισμοί  
Κατηγορία αποθήκευσης VCI: 10-13 Άλλα υγρά και στερεά  
Διάταγμα για σοβαρά περιστατικά: 96/82 / ΕΚ: 2003:  
                                                  Ασχετο  
Κατηγορία κινδύνου για το νερό: 2 ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό  
Φύλλο δεδομένων χημείας: M004 Ερεθιστικές ουσίες / διαβρωτικές ουσίες  
                                         M050 Εργασία με επικίνδυνες ουσίες  
                                    
Άλλοι κανονισμοί: Εξετάστε τους περιορισμούς της απασχόλησης σύμφωνα με τον νόμο για την απασχόληση των 
νέων (94/33 / ΕΚ).  
Περιορισμοί απασχόλησης σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή για την προστασία της μητρότητας (σημείωση 
EC92 / 85 / ΕΟΚ) για τις γιατρούς που λαμβάνουν προφυλάξεις και θηλάζουσες μητέρες.  
 
16. Άλλες πληροφορίες  
  
Πλήρες κείμενο φράσεων R που παρουσιάζονται στα κεφάλαια 2, 3 και 15  
  
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
R36 / 38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.  
  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών  
R50 / 53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.  
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Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στις σημερινές μας γνώσεις και δεν εγγυώνται οποιεσδήποτε ιδιότητες. 
Χρησιμεύουν για να περιγράψουν το προϊόν από την άποψη των κατάλληλων προφυλάξεων ασφαλείας.  
Οι υπάρχοντες νόμοι και κανονισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον παραλήπτη των προϊόντων μας με δική 
του ευθύνη.  
 
 
 
 


