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1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 
 
Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας  Εκρηκτική ύλη σε ζελατινώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη 
ή του παρασκευάσματος:     κυρίως από Νιτρικό Αμμώνιο, νιτρογλυκόλη (ή νιτρογλυκερίνη) και
             νιτροκυτταρίνη. Συσκευάζεται σε φυσίγγια από χαρτί ή φιλμ   
             πολυαιθυλενίου. Ενεργοποιείται με πυροκροτητή ισχύος απλού  
             πυροκροτητή Νο.8, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενισχυτής 
             έναυσης άλλων  λιγότερο ευαίσθητων εκρηκτικών όπως το AN-FO. 
 
Εμπορική ονομασία:      ΕURODYN 2000 
 
Χρήση:           Εκρηκτική ύλη για ανατινάξεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε   
             υπέργειες και υπόγειες ανατινάξεις, μεταλλεία, λατομεία και   
             κατασκευαστικά έργα. 
 
Προμηθευτής:        ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
             Λ. Γράμμου 14 
             454 45 Ιωάννινα 
             Τηλ.: +30 (26510) 26336 – Fax: +30 (26510) 73863 
             E-mail: info@vantolas.gr 
 
Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης:    
 
2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά 
 
Προϊόν   

Ταξινόμηση:   E, T+, N ; R:2-26/27/28-33-51/53 
  Αριθμός CAS:   ∆εν υπάρχει   
  Αριθμός EINECS:  ∆εν υπάρχει 
 
Συστατικά 

 Νιτρογλυκόλη 
Ταξινόμηση:      E, T+ ; R: 2-26/27/28-33 

     Αριθμός CAS:      628-96-6   
     Αριθμός EINECS:     211-063-0 

Περιεκτικότητα (% κ.β.):  25-30 
 Νιτρικό Αμμώνιο 

Ταξινόμηση:      Ο ; R:8-9 
     Αριθμός CAS:      6484-52-2   
     Αριθμός EINECS:     299-374-8 

Περιεκτικότητα (% κ.β.):  60-70 
 Νιτροκυτταρίνη 

Ταξινόμηση:      F ; R:11 
     Αριθμός CAS:      9004-70-0   
     Αριθμός EINECS:     ∆εν υπάρχει 

Περιεκτικότητα (% κ.β.):     <2 
 
3. Προσδιορισμός κινδύνων 
 
Κίνδυνοι για το περιβάλλον:  Κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 
         Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει    
         μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον 
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Κίνδυνοι για τον άνθρωπο:  Πολύ τοξικό κατά την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα. Προκαλεί  
         πονοκέφαλο, ναυτία, ζάλη. ∆υσκολεύει την αναπνοή, μπορεί να    
         προκαλέσει τάσεις για εμετό, βρογχίτιδα ακόμα και πνευμονικό οίδημα. Σε 
         περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα   
         γαστρεντερίτιδας, φαινόμενα υπότασης, διαταραχές στην πίεση του  
         αίματος ενώ επιδρά τοξικά στο συκώτι. Τα συστατικά του προϊόντος  
         μπορεί να απορροφηθούν από το σώμα. Η παρατεταμένη επαφή του  
         προϊόντος με το ανθρώπινο σώμα, μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία 
         μεθαιμοσφαιρίνης, η οποία σε σημαντικές συγκεντρώσεις προκαλεί   
         κυάνωση. Υπάρχει κίνδυνος σωρευτικών επιπτώσεων. Οι επιδράσεις  
         αφορούν τη μη συσκευασμένη ύλη. 
 
4. Πρώτες βοήθειες 
 
Εισπνοή:     Το προσωπικό που έχει εισπνεύσει καπνό ή αέρια που έχουν προέλθει από έκρηξη ή 
        καύση, πρέπει να μετακινηθεί στον καθαρό αέρα, μακριά από την επικίνδυνη   
        περιοχή σε πλάγια θέση. Εφόσον είναι δυνατόν δώστε Dexamethason με σπρέϋ. 
        Κάντε τεχνητή αναπνοή ή δώστε οξυγόνο εφόσον απαιτείται. Αναζητήστε άμεσα 
        ιατρική βοήθεια. Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει κλινήρης και υπό ιατρική   
        παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, ακόμα και εάν δεν παρουσιάζει εμφανή 
        συμπτώματα. 
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση άμεσης επαφής με το εκρηκτικό, ξεπλύνετε με  άφθονο νερό και  
        σαπούνι. Βγάλτε τα τυχόν μολυσμένα ρούχα. Εάν είναι απαραίτητο αναζητήστε  
        ιατρική περίθαλψη. 
Επαφή με τα μάτια:  Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική 
        βοήθεια.  
Κατάποση:     Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Πληροφορίες για το γιατρό: 
      Η παρατεταμένη επαφή του προϊόντος με το ανθρώπινο σώμα, μπορεί να    
      προκαλέσει τη δημιουργία μεθαιμοσφαιρίνης, η οποία σε σημαντικές συγκεντρώσεις 
      προκαλεί κυάνωση.  
 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:  Κατάσβεση με νερό, ή με τη χρήση πυροσβεστήρων κόνεως.      
Ειδικοί κίνδυνοι:      Σταματήστε τον κινητήρα. 
           Η καύση ελάχιστων ποσοτήτων σε ανοιχτό χώρο δεν εγκυμονεί σοβαρό 
           κίνδυνο, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή. Η καύση σε κλειστό χώρο ή 
           σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να καταλήξει σε έκρηξη. Η θερμοκρασία  
           αποικοδόμησης και αυτανάφλεξης του υλικού είναι περίπου 160˚C.  
           Κατά την καύση, τοξικά και ερεθιστικά αέρια προϊόντα σχηματίζονται  
           (π.χ. ΝΟχ, CO, NH3). ∆εν πρέπει να αναπνέετε τους παραγόμενους   
           καπνούς από την καύση ή την έκρηξη του υλικού. Κίνδυνος για    
           πνευμονικό οίδημα. 
Η φωτιά έχει εξαπλωθεί στο 
φορτίο:         Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.  
           Ενημερώστε και εκκενώστε την περιοχή σε ασφαλή απόσταση (>300μ). 
           Αναζητήστε καταφύγιο.  
Η φωτιά δεν έχει εξαπλωθεί 
στο φορτίο:       Εφόσον είναι δυνατό, καταπολεμήστε την πυρκαγιά από ασφαλές σημείο 
           με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα, προκειμένου να μην φτάσει στο φορτίο. Αν 
           είναι δυνατό απομακρύνετε το όχημα ή το φορτίο από την επικίνδυνη  
           ζώνη. Ενημερώστε τους αρμόδιους. 



 

 
 

Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/155/ΕΚ – 2001/58/ΕΚ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EURODYN 2000

 

Ημερομηνία έκδοσης: 20.03.2008                 Σελίδα 3 από 7 
Έκδοση:     1     

Ατομικός εξοπλισμός:    Ρούχα προστασίας και ατομική αναπνευστική συσκευή παροχής οξυγόνου 
           με μάσκα προστασίας.   
 
 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 
Προσωπικές προφυλάξεις:  Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης και απαγορεύστε στο μη     
           εξουσιοδοτημένο προσωπικό να παρευρίσκεται στο χώρο. Αποφύγετε την 
           επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή να εισπνεύσετε πτητικούς ατμούς από το 
           μη συσκευασμένο υλικό. 
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Εμποδίστε την απόρριψη στους υδάτινους ή αποχετευτικούς αγωγούς,  και 
           στο έδαφος.            
Μέθοδοι καθαρισμού:    Τα απόβλητα στο έδαφος πρέπει να συλλέγονται χειρονακτικά.    
           απομακρύνετε το προϊόν και τοποθετήστε το σε κλειστά μη διαπερατά και 
           μαρκαρισμένα δοχεία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία που δεν προκαλούν  
           σπινθήρα. Κρατήστε μακριά μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και    
           ενημερώστε για τον κίνδυνο έκρηξης. Καλύψτε το προϊόν σε περίπτωση 
           βροχής. Πριν από την απομάκρυνση από το χώρο, καταβρέξτε με άφθονο 
           νερό. Φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα και γάντια. 
 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 
Χειρισμός:   Εξασφαλίστε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς και ότι το επίπεδο υγρασίας είναι κανονικό 
      Αποφύγετε τη μηχανική καταπόνηση (π.χ. κρούση, τριβή, πίεση) 
      Αποφύγετε πηγές θερμότητας και ανάφλεξης 
      Μη χρησιμοποιείται εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα. Προτιμάτε   
      εργαλεία από ξύλο, συνθετικό υλικό που δεν αντιδρά με ανόργανες ενώσεις. 
      Μην καπνίζετε 
      Μεταχειρίζεστε το υλικό με προσοχή και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα 
      Μετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης απαγορεύεται η κατανάλωση υγρών και το φαγητό  
      Φοράτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό, γάντια και γυαλιά προστασίας. Ξεπλένετε τα χέρια 
      σας με άφθονο νερό και σαπούνι μετά τη χρήση.   
Αποθήκευση:  Αποθηκεύετε ακολουθώντας πάντοτε την εθνική νομοθεσία και σε εγκεκριμένους χώρους. 
      Μην αποθηκεύετε με άλλες ουσίες ή υλικά, ειδικά εάν είναι εύφλεκτες. Ενημερωθείτε από 
      τον Γερμανικό νόμο για τα εκρηκτικά και τις οδηγίες αποθήκευσης.  
      Η αποθήκευση με άλλες εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη 
      διεθνή και εθνική νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η συμβατότητα. 
      Ο χώρος πρέπει να παραμένει κλειδωμένος όταν δεν χρησιμοποιείται 
      Ο χώρος πρέπει να αερίζεται και τα υλικά να φυλάσσονται στην αρχική εγκεκριμένη  
      συσκευασία τους 
      Η μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 50˚C. Σε θερμοκρασία πάνω από 32˚C,  
      το υλικό ενδέχεται να σκληρύνει (πετρώσει). 
      Στην περίπτωση εξίδρωσης το υλικό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφού αυξάνεται η  
      ευαισθησία του.  
      Το παλαιότερο προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται πρώτο. 
      Μην στοιβάζετε σε ύψος. Μπορεί να προκληθεί εξίδρωση και πέτρωμα του προϊόντος  
       
8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία 
 
Όρια έκθεσης (μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση στο χώρο εργασίας):  

Ουσία / Συστατικό του παρασκευάσματος :628-96-6 Νιτρογλυκόλη 
 
Όρια συγκέντρωσης στον αέρα σε χώρους εργασίας TRGS 900  
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Ανώτερη οριακή τιμή έκθεσης 
σε χώρο εργασίας ΜΑΚ (ml/m3; mg/ m3)  : 0.05; 0.3 mg/ m3 

 
Μέγιστος συντελεστής υπέρβασης    : 4 
Παρατηρήσεις          : Η (απορρόφηση από το δέρμα) οι τιμές ΜΑΚ   
               έχουν ισχύ σε χώρους εργασίας όπου δεν υπάρχει  
               επαφή με το δέρμα. 
               Οριακή τιμή για το αίμα/αιμοσφαιρίνη (ΒΑΤ): 0.3mg/l 

 Έλεγχοι έκθεσης/Eξολισμός ατομικής προστασίας: 
 Προστασία της αναπνοής:  ∆εν είναι απαραίτητη όταν το προϊόν είναι συσκευασμένο σε κιβώτιο ή 
           φυσίγγιο. Εφόσον παρατηρηθούν πτητικοί ατμοί, θα πρέπει να    
           χρησιμοποιηθεί μάσκα με φίλτρο Α2.  
 Προστασία για τα χέρια:  Γάντια από πλαστικό ή λάστιχο. ∆εν είναι απαραίτητα όταν το υλικό  
           βρίσκεται εντός της συσκευασίας του. 
 Προστασία για τα μάτια:  Γυαλιά προσώπου. ∆εν είναι απαραίτητα όταν το υλικό βρίσκεται εντός 
           της συσκευασίας του. 
 Προστασία για το δέρμα:  Ρούχα εργασίας (π.χ. από βαμβάκι), παπούτσια 
 
Κανόνες υγιεινής:     Κατά τη χρήση απαγορεύεται το φαγητό, η κατανάλωση υγρών και το  
           κάπνισμα.  
           Ξεπλένετε πάντα τα χέρια πριν, κατά το διάλειμμα και μετά το πέρας των 
           εργασιών. 
           Αποφεύγετε την επαφή με χύμα υλικό 
           Αποφεύγετε το διασκορπισμό ή τη διαρροή μη συσκευασμένου υλικού.   
 
9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
Εμφάνιση:     Στερεό σε ζελατινώδη μορφή, συσκευασμένο σε φυσίγγια από κερωμένο χαρτί ή 
        πλαστικό. 
Χρώμα:      Κόκκινο 
Οσμή:      Χαρακτηριστική οσμή του είδους των εκρηκτικών με νιτροεστέρες 
Θερμοκρασία  
διάσπασης:     Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 159˚C (ΒΑΜ) 
Αντοχή σε κρούση:  min 2J  
Αντοχή σε τριβή:   > 80 N 
Πυκνότητα:    1,4 grams/cm3  
Διαλυτότητα στο νερό:Ελαφρά διαλυτό στο νερό.  
Εκρηκτικές ιδιότητες: Εκρηκτική ύλη. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές 
        ανάφλεξης. 
 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 
 
Χημική σταθερότητα: 
Σταθερό χημικό παρασκεύασμα σε κανονικές συνθήκες 
Συνθήκες που θα πρέπει να αποφεύγονται:  
Ισχυρή κρούση, υψηλή θερμοκρασία, τριβή και πηγές ανάφλεξης ή θερμότητας. 
Υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται: 
Ισχυρά οξέα (έκλυση ΝΟχ) και βάσεις (αλκαλικά διαλύματα, δημιουργία αμμωνίας). 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
Οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, Αμμωνία.  
 

11. Τοξικολογικά στοιχεία 
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Το εκρηκτικό που δεν είναι συσκευασμένο σε φυσίγγια είναι πολύ τοξικό κατά την επαφή με το δέρμα. 
Υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης από το σώμα. 
Η νιτρογλυκόλη είναι τοξική ουσία. Η εισπνοή ατμών ή η απορρόφησή τους από το δέρμα προκαλεί υπόταση 
(διαστολή των αιμοφόρων αγγείων). Σαν συνέπεια μπορεί να εμφανιστεί πονοκέφαλος και ζάλη . 
Η εισπνοή καπνού που έχει προέλθει από έκρηξη ή καύση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό 
σύστημα ακόμα και πνευμονικό οίδημα. Συμπτώματα μέθης ή ζάλης μπορεί να εμφανιστούν μετά από ώρες.  
Χρόνια έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει τη δημιουργία μεθαιμοσφαιρίνης, η οποία σε σημαντικές 
συγκεντρώσεις προκαλεί κυάνωση. Επίσης επιφέρει μεταβολές στο νευρικό σύστημα, συμπτώματα αλλεργίας, 
δυσπεψίας, πόνου και ερυθρίαση του δέρματος 
 

12. Οικολογικά στοιχεία 
 
Το μη συσκευασμένο προϊόν είναι τοξικό για το υδάτινο περιβάλλον.  
Συσκευασμένο υλικό δεν θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνο για μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος 
∆εν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία. 
 
13. Εξάλειψη (Απόρριψη) ουσίας / παρασκευάσματος 
 
Προϊόν: 
Ελαττωματικά προϊόντα ή υπολείμματα δεν πρέπει να απορρίπτονται σε υπαίθριο χώρο, χωματερές ή το 
υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό θα πρέπει να συλλέγεται με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 
6 παραπάνω και να καταστρέφεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ισχύει η κοινοτική νομοθεσία για τη διάθεση 
αποβλήτων όπως επίσης και η Κ.Υ.Α. 3329/89 για τα εκρηκτικά προϊόντα. 
Για την καταστροφή της εκρηκτικής ύλης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παραγωγού. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι με ελεγχόμενη ανατίναξη η καύση σε περιορισμένες 
ποσότητες.  
Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν από τον προμηθευτή, τη Γερμανική Νομοθεσία BGV C24 (VBG 46), 
καταστροφή εκρηκτικών, BG Chemie guideline no. BGR 114 (ZH 1/47) resp. BGV B5 (VBG 55a) 
Ακαθάριστες συσκευασίες 
Συσκευασίες που δεν έχουν καθαριστεί πλήρως, ή έχουν απορροφήσει και μολυνθεί από υλικό, θα πρέπει να 
μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν του υλικού. Τυχόν καύση θα πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένο 
χώρο καταστροφής εκρηκτικών υλών.  
Η διαχείριση τέτοιων συσκευασιών θα πρέπει να γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή ή από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό και εταιρεία διάθεσης αποβλήτων. 
 
14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά 
 
Η κύρια εθνική νομοθεσία για την διακίνηση των εκρηκτικών υλών είναι η Κ.Υ.Α. 3329/89 και ο Ν.2168/93. 
Επιπλέον το προϊόν ταξινομείται στα επικίνδυνα παρασκευάσματα με τα ακόλουθα στοιχεία: 
Κανονιστική διάταξη:   ADR / RID / IMDG 
Αριθμός αναγνώρισης UN: 0081 
Διεθνής Ονομασία:    Εκρηκτική ύλη, τύπου Α, για ανατινάξεις  
Κλάση επικινδυνότητας:  1.1D 
Ομάδα συσκευασίας:   ΙΙ 
Ετικέτα κινδύνου:    1 
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Άλλες πληροφορίες:  EmS/IMDG (σχέδια εκτάκτου ανάγκης), F-B, S-Y  
Αεροπορική μεταφορά: ∆εν επιτρέπεται 
 
 
 
15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις 
 
Σύμβολο κινδύνου:  Εκρηκτικό   Πολύ τοξικό (Τ+)  Επικίνδυνο για το περιβάλλον    

                                      
Το προϊόν έχει ταξινομηθεί σαν εκρηκτική ύλη και υπόκειται σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησης των εκρηκτικών υλών. 
Φύση των ειδικών κινδύνων - R:  
 R2:    Κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 
 R26/27/28:  Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης 
 R33:   Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων 
 R51/53:  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς  
     επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης - S: 
 S1:   Να φυλάσσεται κλειδωμένο 
 S24:   Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 
 S20/21:  Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε 
 S35:   Το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να διατεθεί (απορριφθεί) με ασφαλή τρόπο 
 S41:   Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς  
 S45:   Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή  
     (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) 
 
Γερμανική Νομοθεσία 
Ταξινόμηση ως προς την επικινδυνότητα 
στο υδάτινο περιβάλλον:   
Όταν χρησιμοποιείται στη συσκευασία του, η μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος από το προϊόν θα πρέπει 
πρακτικά να εξαιρέιται. 
Το χύμα προϊόν θα πρέπει να ταξινομείται στην κλάση 3 (πολύ επικίνδυνο για το νερό) των ουσιών που 
μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση στο νερό.   
 
16. Άλλα στοιχεία 
 
Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει αντλήσει στοιχεία και πληροφόρηση που περιέχεται στο 
αντίστοιχο δελτίο του προμηθευτή, καθώς και σε αντίστοιχα έντυπα άλλων προμηθευτών και τη 
βιβλιογραφία. Επίσης βασίζεται και στην υπάρχουσα γνώση και εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία.  
Έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών για το προϊόν όσον αφορά απαιτήσεις ασφαλείας και όχι την 
επιβεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών ή της ποιότητας του προϊόντος που καθορίζονται με άλλους τρόπους 
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και συμφωνίες. Αποτελεί ευθύνη του τελικού χρήστη να διαπιστώσει εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι 
επαρκείς και κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται το προϊόν.   
 
 
 
 
 
 
 
  


