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Έκδοση:   3   Αναθεώρηση:  10/10/2016 Προηγούµενη αναθεώρηση:  21/02/2013 Ηµεροµηνια εκδοσης:  10/10/2016

ΤΜΗΜΑ 1 : ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 

1.1   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌς ΚΩ∆ΙΚΌς ΠΡΟΪΌΝΤΟς: Lisomat Anticondensaciσn

1.2   ΣΥΝΑΦΕΊς ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΌΜΕΝΕς ΧΡΉΣΕΙς ΚΑΙ ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΚΝΥΌΜΕΝΕς ΧΡΉΣΕΙς: 
[_] Βιοµηχανικό  [X] Επαγγελµατικό  [X] Καταναλωτές Προτεινόµενες χρήσεις (κύριες τεχνικές υπηρεσίες): 

Ματ επιχρίσµατα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές, υδατική φάση. 
 Αντενδεικνυόµενες χρήσεις: 
Κανενα. As there is not classified as dangerous, this product can be used in ways other than the identified uses, but all uses have to be consistent with
the safety guidelines provided. 
 Περιορισµοί στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση, σύµφωνα του παραρτήµατος XVII του Kανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006: 
# No restringido.

1.3   ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΊΟΥ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑς: 
BEISSIER, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14 - 20100 - Renterνa (Guipϊzcoa)
Τηλεφώνου: +34 902 100250  -  Φαξ: +34 902 100249
 Ηλεκτρονικς διεύθυνση του υπεύθυνου για το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας προσώπου: 
beissier.laboratorio@beissier.es

1.4   ΑΡΙΘΜΌς ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ Ε ΠΕΊΓΟΥΣΑς ΑΝΆΓΚΗς: +34 902 100250 (8:00-13:00 / 14:30-17:00 h.) (ωρες εργασιας)

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΌΤΗΤΑΣ 

2.1   ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΤΗς ΟΥΣΊΑς Ή ΤΟΥ ΜΕΊΓΜΑΤΟς: 
Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται επικίνδυνο.  συµβατό µε o Κανονισµός Κανονισµύ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008~487/2013 (CLP)

2.2   ΣΤΟΙΧΕΊΑ Ε ΠΙΣΊΜΑΝΣΗς: 
Αυτό το προϊόν δε χρειάζεται ιδεογράµµατα,  συµβατό µε o Κανονισµός Κανονισµύ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008~487/2013 (CLP)
 Αναφορές επικινδυνότητας: 
Κανενα. 
 Αναφορές µέτρων προφύλαξης: 
P102 Μακριά από παιδιά. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P280B Llevar guantes y gafas de protecciλn. 
P273 Evitar su liberaciλn al medio ambiente. 
 Supplementary statements: 
EUH208 Περιλαµβάνει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 Επικίνδυνα συστατικά: 
Κανενα. 

2.3   ΆΛΛΟΙ ΚΊΝ∆ΥΝΟΙ: 
Hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the mixture: 
 Other physicochemical hazards: # ∆εν δυσµενείς επιπτώσεις είναι γνωστές. 
 Other adverse human health effects: # Prolonged exposure to vapours may produce transient drowsiness. In case of prolonged contact, the skin may
become dry. 
 Other negative environmental effects: # Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria. 
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ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 

3.1   ΟΥΣΊΕς: 
No aplicable (mezcla). 

3.2   ΜΕΊΓΜΑΤΑ: 
# ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. 
 Χηµική περιγραφή: 
# Μίγµα χρωστικών, extenders, ρητινών και πρόσθετων σε υδατινα µεσα. 

 ΕΠΙΚΊΝ∆ΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ: 
Ουσίες που εµπεριέχονται σε  ποσοστό υψηλότερο από το επιτρεπόµενο όριο: Κανενα

 Impurities: 
# Does not contain other components or impurities which will influence the classification of the product. 

 Stabilizers: 
Κανενα

 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 
Για περισσότερε ς πληροφ ορίες δείτε τις παρατηρήσεις 8, 11 και  12. 

 SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC): 
# List updated by ECHA on 15/06/2015. 
 Ουσίες SVHC υποκείµενες σε εξουσιοδότηση, συµπεριλαµβανόµενες στον Παράρτηµα XIV του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006: 
Κανενα
 Ουσίες SVHC υποκείµενες σε κρίση για να συµπεριληφθούν στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ., 1907/2006: 
Κανενα

 PERSISTENT, BIOACCUMULABLE AND TOXIC PBT, OR VERY PERSIST ENT AND VERY BIOACCUMULABLE VPVB SUBSTANCES: 
Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria.
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ΤΜΗΜΑ 4 : ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ 

4.1  
4.2  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΆΣΕΙς:

# Symptoms may occur after exposure, so that in case of direct exposure to the product, when in doubt, or when symptoms persist, seek
medical attention. Ποτέ µη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόµα σε αναίσθητα άτοµα. 

Oδών έκθεσης Συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερ ε. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

 Εισπνοή: Συνήθως δεν έχεί συµπτώµατα. Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων σε κάποιο άτοµο,
µεταφέρετέ το σε ανοιχτό χώρο. 

 ∆έρµα: Σε περίπτωση παρατεταµένης επαφής, το δέρµα
µπορεί να γίνει ξηρό. 

Βγάλτε τα µολυσµέ να ρο ύχα. Πλύντε καλά τις προσβληµένες
περιοχές µε άφθονο νερό, κρύο ή χλιαρό, και ουδέτερο σαπούνι
ή, διαφορετικά, µε κάποιο άλλο προώόν κατάλληλο για την
καθαριότητα του  δέρ µατος. Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες. 

 Μάτια: Επαφη µε τα µατια προκαλει κοκκινισµα και πονο. # Βγάλτε τους φακούς επαφής. Πλύντε τα µάτια βρέχοντάς τα µε
άφθονο νερό, καθαρό και δροσερό, κρατωντας α νο ιχ τα τα
βλεφαρα. Αν ο ερεθισµός επιµείνει συµβουλευτείτε γιατρό. 

 Απορρόφηση: Σε περίπτωση κατάποσης µεγάλη ς δόσης, µπορεί να
προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις. 

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αµέσως ιατρική βοήθεια.
Μην προκαλέσετε εµετό, λογω του κινδυνου αναρροφησης. Να
διατηρείτε τον παθόντα σε ανάπαυση. 

4.3   ΈΝ∆ΕΙΞΗ ΟΙΑΣ∆ΉΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗς ΆΜΕΣΗς ΙΑΤΡΙΚΉς ΦΡΟΝΤΊ∆Ας ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΉς ΘΕΡΑΠΕΊΑς: 
 Πληροφορίες για το γιατρό: # Η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται σε έλεγχο των συµπ τωµάτων και κλινική σταθεροποίηση του ασθενή. .
 Antidotes and contraindications: Specific antidote not known. 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 

5.1   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΆ ΜΈΣΑ: 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, επιτρέπονται όλα τα πυροσβεστικά µέσα. 

5.2   ΕΙ∆ΙΚΟΊ ΚΊΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΥΣΊΑ Ή ΤΟ ΜΕΊΓΜΑ: 
Ως αποτέλεσµα της καύσης ή της θερµικής αποσύνθεσης, µπορούν να σχηµατισθούν επικίνδυνα προώόντα: µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του
άνθρακα. Η έκθεση στα προώόντα της καύσης ή αποσύνθεσης µπορεί να είναι επιζήµια για την υγεία. 

5.3   ΣΥΣΤΆΣΕΙς ΓΙΑ ΤΟΥς ΠΥΡΟΣΒΈΣΤΕς: 
 Eιδικός προστατευτικός εξοπλισµός:# Ανάλογα µε την ένταση της φωτιάς, ένδυση πυροπροστασίας, κατάλληλες αναπνε υστικές συσκευές, γάντια,
προστατευτικά γυαλιά ή µάσκες προσώπου και µπότες ίσως είναι απαραίτη τα. If the fire-proof protective equipment is not available or not used, combat
fire from a sheltered position or at a safe distance. The standard EN469 provides a basic level of protection for chemical incidents. 
 Άλλες συστάσεις: Λάβετε υπ' όψιν την κατεύθυνση του αέρα. Μην αφήνετε υπολείµµατα της κατάσβεσης να εισέλθουν σε φρεάτια, υπονόµους ή αυλάκια
για τη δίοδο του νερού. 

ΤΜΗΜΑ 6 : ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 

6.1   ΠΡΟΣΩΠΙΚΈς ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙς, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌς ΕΞΟΠΛΙΣΜΌς ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΕς ΈΚΤΑΚΤΗς ΑΝΆΓΚΗς: 
Να αποφεύγετε την άµεση επαφή µε το προώόν. Το πάτωµα µπορεί να γίνει ολισθηρό. 

6.2   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈς ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙς: 
Αποφύγετε τη µόλυνση υπονόµων, υπόγειων υδάτων και απορριµµάτων. Σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας διαρρ οής ή  εφ όσον το προϊόν µολύνει λίµνες,
ποτάµια ή υπόνοµους ενηµερώστε τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε του ς τοπικούς κανονισµούς. 

6.3   ΜΈΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΆ ΓΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡ ΙΣΜΌ ΚΑ Ι ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ: 
Μαζέψτε το υλικό που διέρρευσε χρησιµοποιώντας απορροφητικά µέσα (πριονίδι, χώµα, άµµο, βερµικιουλίτη, κ.τ.λ.). Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών. Να
αποθηκεύετε τα κατάλοιπα σε έναν κλειστό κάδο. 

6.4   ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ ΣΕ ΆΛΛΑ ΤΜΉΜΑΤΑ: 
For contact information in case of emergency, see section 1. 
For information on safe handling, see section 7. 
Για τα προσωπικά µέτρα προστασίας και τη ρύθµιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8. 
Για διαδοχική διάθεση των αποβλήτων ακολου θήστε  τι ς συστάσεις του εδαφίου 13. 
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ΤΜΗΜΑ 7 : ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 

7.1   ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙς ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΧΕΙΡΙΣΜΌ: 
Συµµορφώνονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
 Γενικές συστάσεις: 
Αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή ή διαφυγή. Κρατείστε το δοχείο ερµητικά κλειστό. 
 Συστάσεις για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης: 
# The product is not liable to ignite, deflagrate or explode, and does not sustain the combustion reaction by oxygen from air in the environment in which it
is, so it is not included in the scope of Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres. 
 Συστάσεις για την αποφυγή τοξικολογικών κινδύνων: 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους εφαρµογής και στεγνώµατος. Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό. Για τα προσωπικά
µέτρα προστασίας και τη ρύθµιση της έκθεσης, δείτε το ε δάφ ιο  8 . 
 Συστάσεις για την πρόληψη µόλυνσης του περιβάλλοντος: 
Να αποφεύγετε οποιοδήποτε διαρροή στο φυσικό περιβάλλον. Σε περίπτωση τυχαίας διαρρ οής ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο τµήµα 6. 

7.2   ΣΥΝΘΉΚΕς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΉ ΦΎΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΥΧΌΝ ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΩΝ: 
Εµποδίστε την πρόσβαση σε αναρµόδια άτοµα. Μακριά από παιδιά. Κρατείστε µακριά από πηγές θερµότητας. Αν είναι δυνατό, αποφύγετε την απ'
ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Προκειµένου να αποφε υχθεί τυ χόν διαρροή, κλείστε προσεκτικά τα δοχεία µετά τη χρήση  του προϊόντος και τοποθετείστε
τα σε κάθετη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρατηρήσεις 10. 
 Κλάση αποθήκευσης : Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 Εύρος θερµοκρασίας : µίν:    5. °C,  µέγ:   40. °C  (recommended). 
 Μη συµβατά υλικά: 
Κρατείστε µακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από  ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά. 
 Είδος συσκευασίας: 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 Οριακη ποσοτητα (Seveso III): Οδηγια 96/82/EΚ~2003/105/EΚ: 
Κατωτερο οριο: 50 τοννοι , Ανωτερο οριο: 200 τοννοι

7.3   ΕΙ∆ΙΚΉ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ Ή ΧΡΉΣΕΙς: 
Για τη χρήση αυτού του προϊόντος δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις πέρα από αυτές που έχουν ήδη υποδειχθεί. 
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ΤΜΗΜΑ 8 : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 98/24/EΚ 

8.1   ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΕΛΈΓΧΟΥ: 
# If a product contains ingredients with exposure limits, may be necessary a personnel monitoring, work place or biological, to determine the effectiveness
of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to EN689, EN14042
and EN482 standard concerning methods for assesing the exposure by inhalation to chemical agents, and exposure to chemical and biological agents.
Reference should be also made to national guidance documents for methods for the determination of dangerous substances. 

 ΟΡΙΑΚΈς ΤΙΜΈς ΈΚΘΕΣΗς :  
No establecido.

 ΤΙΜΈς ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΟΡΊΩΝ: 
No establecido

 NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
Το επίπεδο µη απορρέοντων επιδράσεων (DNEL) είναι επίπεδο έκθεσης που θεωρείται ασφαλές, όπως προκύπτει από τα δεδοµένα τοξικότητας
σύµφωνα µε τις ειδικές οδηγίες που συµπεριλαµβάνονται στο REACH. Οι τιµές DNEL µπορεί να διαφέρουν από ένα επαγγελµατικό όριο έκθεσης (OEL)
για το ίδιο χηµικό. Οι τιµές OEL µπορεί να συνίστανται από µια ιδιαίτερη εταιρία, µια κυβερνητική κανονιστική αρχή ή έναν οργανισµό ειδικών. Παρότι
θεωρούνται προστατευτικές για την υγεία, οι τιµές OEL προκύπτουν από διαδικασία διαφορετική από αυτή του REACH. 

 Επίπεδο µη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόµενους:  DNEL Εισπνοη  DNEL ∆ερµατικο  DNEL Στο µατικο
- Επιδράσεις σε συστήµατα οργάνων, οξείς και χρόνιες: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
No disponible (sin datos de registro REACH). - - - - - -

Επίπεδο µη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόµενους: 
- Τοπικές επιδράσεις, οξείς και χρόνιες: 

 DNEL Εισπνοη  DNEL ∆ερµατικο  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

No disponible (sin datos de registro REACH). - - - - - -

 Επίπεδο µη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθνσµό:  DNEL Εισπνοη  DNEL ∆ερµατικο  DNEL Στο µατικο
- Επιδράσεις σε συστήµατα οργάνων, οξείς και χρόνιες: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
No disponible (sin datos de registro REACH). - - - - - -

Επίπεδο µη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθνσµό: 
- Τοπικές επιδράσεις, οξείς και χρόνιες: 

 DNEL Εισπνοη  DNEL ∆ερµατικο  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

No disponible (sin datos de registro REACH). - - - - - -
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 ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΊς ΕΠΙ∆ΡΆΣΕΙς (PNEC): 

 Predicted no-effect concentration, aquatic organisms: 
- Fresh water, marine water and intermitent release: 

 PNEC Agua dulce  PNEC Marino  PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

No disponible (sin datos de registro REACH). -  -  -  

- Wastewater treatment plants (STP) and sediments in fresh- and
marine water: 

 PNEC STP  PNEC Sedimentos  PNEC Sedimentos
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

No disponible (sin datos de registro REACH). -  -  -  

 Predicted no-effect concentration, terrestrial organisms: 
- Air, soil and effects for  predator s an d humans: 

 PNEC Aire  PNEC Suelo  PNEC Στο µατικο
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

No disponible (sin datos de registro REACH). -    -    -    

8.2   ΈΛΕΓΧΟΙ ΈΚΘΕΣΗς: 

 ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΈΤΡΑ: 

# Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό. Όπου  είναι λογικά εφαρµόσιµο, αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται µε τη χρήση επιτόπιου
εξαερισµού και καλής εξαγωγής. 

 Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος: Αποφύγετε εισπνοή των αναθυµιάσεων. 
 Προστασία για τα µάτια και το πρό σωπο: # It is recommended to dispose of water taps or sources with clean water close to the working area. 
 Προστασία για τα χέρια και το δέ ρµα: # It is recommended to dispose of water taps or sources with clean water close to the working area. Προστατευτικες
κρέµες µπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των εκτεθειµένων περιοχών του δέρµατος. Προστατε υτ ικες κρέµες δεν πρέπει να εφαρµόζονται εφόσον
έχει προηγηθεί η έκθεση. 

 ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉς ΈΚΘΕΣΗς: οδηγίας 89/686/ΕΟΚ~96/58/EΚ: 
As a general measure on prevention and safety in the work place, we recommend the use of a basic personal protection equipment (PPE), with the
corresponding EC marking. For more information on personal protective equipment (storage, use, cleaning, maintenance, type and characteristics of the
PPE, protection class, marking, category, CEN norm, etc..), you should consult the informative brochures provided by the manufacturers of PPE. 

 Μάσκα: Οχι, εκτός αν ο εξαερισµός δεν είναι επαρκής. 

 Γυαλιά: # Γυαλιά ασφαλείας σχεδιασµενα να προστατευουν εναντι πιτσιλισµατων υγρου, µε καταλληλη πλευρικη προστασια (EN166).
Clean daily and disinfect at regular intervals in accordance with the instructions of the manufacturer. 

 Ασπίδα προσώπου: Οχι. 

 Γάντια: # Γάντια ανθεκτικά στα χηµικά (EN374). Η ηµεροµηνία λήξης του υλικού των επιλεγόµενων γαντιών πρέπει να είναι πέραν του
χρόνου που υπολογίζεται ότι αυτά θα χρησιµοποιηθούν. When it can be a repeated or prolonged contact, it is recommended to
use gloves with a protection level 5 or higher, with a breakthrough time >240 min. When you only expects a short contact, it is
recommended to use gloves with a protection level 2 or higher, with a breakthrough time >30 min. Υπάρχουν διάφοροι
παράγοντες (θερµοκρασία, για παράδειγµα) που κάνουν τη διάρκεια της χρήσης ένα ανθεκτικά σε χηµικά γάντια είναι πολύ
χαµηλότερη από ό, τι ορίζεται στο πρότυπο EN374. ∆εδοµένης της µεγάλης ποικιλίας των συνθηκών και των δυνατοτήτων,
πρέπει να λάβουµε υπόψη τις υποδείξεις των κα τασκευαστών των γαντιών. Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως µόλις
διαπιστωθούν σηµάδια φθοράς τους. 

 Μπότες: Οχι. 

 Ποδιά: Οχι. 

 Φόρµα εργασίας: # Οχι. 

 Thermal hazards: 
# Not applicable (the product is handled at room temperature). 

 ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉς ΈΚΘΕΣΗς: 
Αποφυγετε οποιοδηποτε χυσιµο στο περιβαλλον. Απο φύγετε οποιαδήποτε εκποµπή του στην ατµόσφαιρα. 
 ∆ιαρροές στα απόβλητα: Εµποδίστε τη µόλυνση των αποβλήτων. 
 ∆ιαρροές στο νερό: Μην επιτρέπετε τη διαφυγή προς τους σωλήνες αποχέτευσης, τους υπόνοµους ή τα ρεύµατα ροής του νερού. 
 Εκποµπές στην ατµόσφαιρα: Λογω ασταθειας, µπορει να προκληθουν εκποµπες στην ατµοσφαιρα κατα τη χρηση. Αποφύγετε οποιαδήποτε εκποµπή του
στην ατµόσφαιρα. 
 VOC (προϊον ετοιµο για χρηση*): Ειναι εφαρµοσιµη η της Oδηγίας 2004/42/EΚ, για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών: PAINTS AND VARNISHES (ορίζεται στο της οδηγίας 2004/42/EΚ, Παραρτηµα I.1): Eκποµπών υποκατηγορία
a) Ματ επιχρίσµατα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές, υδατική φάση. VOC (προϊον ετοιµο για χρηση) : 6.6 g/l* (VOC µέγ. 30. g/l* αρχίζοντας
από 01.01.2010). 
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ΤΜΗΜΑ 9 : ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ 

9.1   ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΙς ΒΑΣΙΚΈς ΦΥΣΙΚΈς ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈς Ι∆ΙΌΤΗΤΕς: 
 Όψη
- Φνσική κατάσταση : Υγρό.
- Χρώµα : Άσπρο.
- Όσµή : Χαρακτηριστική.
- Όριο οσµής : No disponible (mezcla). 
 pH
- pH : 8. ± 0.5 στους 20°C
 Αλλαγή καθεστώτος
- Σηµείο τήξης : Μη διαθέσιµο
- Σηµείο ζέσης : >  100. °C 760 mmHg
 Πυκνότητα
- Πυκνότητα ατµών : # Μη διαθέσιµο
- Densidad relativa : 1. στους 20/4ΊC (agua=1)
 Χηµική σταθερότητα
- Θερµοκρασία διάσπασης : Μη διαθέσιµο
 Ιξώδες: 
- Ιξώδες : 25000. ± 5000. cps 20°C
- Ιξώδες κίνησης : 8500. mm2/s 40°C
 Η µεταβλητότητα: 
- Ταχύτητα εξάτµισης : Μη διαθέσιµο
- Πίεση ατµών : 17.5 mmHg στους 20°C
- Πίεση ατµών : 12.3 kPa  στους 50°C
 ∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες)
- ∆ιαλυτότητα σε νερό: : Μη εφαρµόσιµο
- ∆ιαλυτότητα σε έλαια και λίπη: : # Μη διαθέσιµο
 Αναφλεξιµότητα: 
- Σηµείο ανάφλεξης : Αφλεκτο
- Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης : No aplicable (no mantiene la combustiλn). 
 Εκρηκτικές ιδιότητες: 
# Μη διαθέσιµο. 
 Οξειδωτικές ιδιότητες: 
# Not classified as oxidizing product. 

9.2   ΆΛΛΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς: 
- Καύση θερµότητας : # 1287. Kcal/kg
- VOC (εφοδιασµος) : # 0.7 % Βαρος
- VOC (εφοδιασµος) : # 6.6 g/l

Οι ενδεικνυόµενες τιµές δεν συµπίπτουν πάντα µε τις προδιαγραφές του προ ϊό ντος. Τα στοιχεία για τις προδιαγραφές του προϊόντος µπορούν να
βρεθούν στο αντίστοιχο TDS (φύλλο τεχνικών στοιχείων προϊόντος). Για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες που
σχετίζο νται µε την ασφάλεια και το περιβάλλον δείτε τα εδάφια 7 και 12. 

ΤΜΗΜΑ 10 : ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ 

10.1   ∆ΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ: 
 Corrosivity to metals: It is not corrosive to metals. 
 Pyrophorical properties: It is not pyrophoric. 

10.2   ΧΗΜΙΚΉ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ : 
Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. 

10.3   ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΕΠΙΚΊΝ∆ΥΝΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΆΣΕΩΝ: 
Πιθανη επικινδυνη αντιδραση µε οξέα. 

10.4   ΣΥΝΘΉΚΕς ΠΡΟς ΑΠΟΦΥΓΉΝ: 
 Θερµότητα: Κρατείστε µακριά από πηγές θερµότητας. 
 Φως: Αν είναι δυνατό, αποφύγετε την απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. 
 Αέρας: Μη εφαρµόσιµο. 
 Πίεση: Μη εφαρµόσιµο. 
 Κρούση: Μη εφαρµόσιµο. 

10.5   ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΆ ΥΛΙΚΆ: 
Κρατείστε µακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από  ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά. 

10.6   ΕΠΙΚΊΝ∆ΥΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΠΟΣΎΝΘΕΣΗς: 
Ως αποτέλεσµα της θερµικής αποσύνθεσης, µπο ρούν να  σχηµατισθούν επικίνδ υνα προώό ντα: µονοξείδιο του άνθρακα. 
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ΤΜΗΜΑ 11 : ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡ ΊΕ Σ 

∆εν ειναι διαθεσιµο κανενα πειραµατικο τοξικολογικο δεδοµενο για το παρασκευασµα. 

11.1   ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈς ΕΠΙ∆ΡΆΣΕΙς: 

 ACUTE TOXICITY: 

 ∆οσολογία και θανατηφόρες συγκεντρώσεις 
για ξεχωριστά συστατικά :
Μη διαθέσιµο

 Επίπεδο µη διαπιστωµένης αρνητικής επίδρασης 
Μη διαθέσιµο
 Επίπεδο ελάχιστης διαπιστωµένης αρνητικής επίδρασης 
Μη διαθέσιµο

 INFORMATION ON LIKELY ROUTES  OF EX POS URE : Acute toxicity: 

Routes of exposure Acute toxicity Cat. Main effects, acute and/or delayed 

 Inhalation: 
Not classified

-ETA > 20000 mg/m3 # Not classified as a product with acute toxicity if inhaled (based on available
data, the classification criteria are not met). Not classified

 Skin: 
Not classified

-ETA > 2000 mg/kg # Not classified as a product with acute toxicity in contact with skin (based on
available data, the classification criteria are not met). Not classified

 Eyes: 
Not classified

-Μη διαθέσιµο # Not classified as a product with acute toxicity by eye contact (lack of data). 
Not classified

 Ingestion: 
Not classified

-ETA > 5000 mg/kg # Not classified as a product with acute toxicity if swallowed (based on
available data, the classification criteria are not met). Not classified

 CORROSION / IRRITATION / SENSITISATION : 

Danger class Target organs Cat. Main effects, acute and/or delayed 

 Respiratory corrosion/irritation: -
Not classified

- Not classified as a product corrosive or irritant by inhalation (based on available
data, the classification criteria are not met). 

 Skin corrosion/irritation: -
Not classified

- Not classified as a product corrosive or irritant in contact with skin (based on
available data, the classification criteria are not met). 

 Serious eye damage/irritation: -
Not classified

- Not classified as a product corrosive or irritant in contact with eyes (based on
available data, the classification criteria are not met). 

 Respiratory sensitisation: -
Not classified

- Not classified as a product sensitising by inhalation (based on available data,
the classification criteria are not met). 

 Skin sensitisation: -
Not classified

- Not classified as a product sensitising by skin contact (based on available
data, the classification criteria are not met). 

� Περιλαµβάνει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 ASPIRATION HAZARD: 

Danger class Target organs Cat. Main effects, acute and/or delayed 

 Aspiration hazard: 
Not classified

-- Not classified as a product hazardous by aspiration (based on available data,
the classification criteria are not met). Not classified

 SPECIFIC TARGET ORGANS TOXICITY (STOT) : Single exposure  ( SE ) and/or  Rep eated exposure (RE): 
Not classified as a dangerous product for target organs (based on available data, the classification criteria are not met). 

 CMR EFFECTS: 
 Καρκινογόνες επιδράσεις: # ∆εν θεωρείται καρκινογόνο προϊόν. 
 Τοξικές επιδράσεις στο γονότυπο: # Is not considered as a mutagenic product. 
 Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: # ∆εν είναι επιβλαβές για τη γονιµότητα. ∆εν είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη του ε µβρ ύου. 
 Effects via lactation: Not classified as a hazardous product for children breast-fed. 
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ΤΜΗΜΑ 12 : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 

∆εν ειναι διαθεσιµο κανενα πειραµατικο οικοτοξικολογικο δεδοµενο για το παρασκε υασµα. 

12.1  ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ: 

 Acute toxicity in aquatic environment 
για ξεχωριστά συστατικά :
Μη διαθέσιµο
 Συγκέντρωση µη διαπιστωµένης επίδρασης 
Μη διαθέσιµο
 Συγκέντρωση ελάχιστης διαπιστωµένης επίδρασης 
Μη διαθέσιµο

12.2  ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟ∆ΌΜΗΣΗς: 
# Μη διαθέσιµο. 

 Biodegradaciλn aerλbica
για ξεχωριστά συστατικά :

12.3  ∆ΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΏΡΕΥΣΗς: 
Μη διαθέσιµο. 

 Bioacumulaciλn
για ξεχωριστά συστατικά :

12.4  ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ Έ∆ΑΦΟς: 
# Μη διαθέσιµο.

12.5  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗς ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς ΑΒΤ/MPMB: Παραρτηµα XIII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006: 
# Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria. 

12.6  ΆΛΛΕς ΑΡΝΗΤΙΚΈς ΕΠΙΠΤΏΣΕΙς: 
 ∆υνατότητα καταστροφή ς τη ς στιβάδας του όζοντος: Μη διαθέσιµο.
 ∆υνατότητα φωτοχηµικής δηµιουργίας όζοντος: Μη διαθέσιµο.
 ∆υνατότητα συµβολής στην αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη: Μη διαθέσιµο.
 ∆υνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής: Μη διαθέσιµο.
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ΤΜΗΜΑ 13 : ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΆΘΕΣΗ 

13.1  ΜΈΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗς ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ: Oδηγία 2008/98/EΚ: 
Λάβετε όλα τα απαραί τητα µέτρα για να αποφύγετε την παραγωγή αποβλήτων όποτε είναι δυνατό. Αναλύστε πιθανές µεθόδους επανε κτίµησης ή
ανακύκλωσης. Μη απόρριψη στην αποχέτευση  ή  στο περιβάλλον, να διαθέτει σε εγκεκριµένο χώρο συλλογής αποβλήτων. Τα απόβλητα πρέπει να
διαχειρίζονται και να καταστρέφονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισµούς. Για τα προσωπικά µέτρα προστασίας και τη ρύθµιση
της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8. 

 ∆ιάθεση των άδειων δοχείων: οδηγία της οδηγίας 94/62/EΚ~2005/20/EΚ: 
Τα άδεια δοχεία και η συσκευασία πρέπει να καταστρέφονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισµούς. Η κατάταξη των συσκευασιών
ως επιβλαβή απόβλητα θα εξαρτηθεί από το βαθµό αδειάσµατός τους, ο κάτοχος των υπολειµµάτων είναι υπεύθυνος για την κατάταξή τους, σε συµφωνία
µε το Κεφάλαιο 15 01 της απόφασης 2000/532/EK, και προώθηση προς τον κατάλληλο προορισµό. Για τα µολυσµένα δοχεία και συσκευασίες υιοθετήστε
τα ίδια µέτρα όπως και µε αυτό καθ' εαυτό το προϊόν. 

 ∆ιαδικασίες εξουδετέρωσης ή καταστροφής του προϊόντος: 
Υγειονοµική ταφ ή µε  εξουσιοδότηση των αρχών κα ι σύ µφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. 
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ΤΜΗΜΑ 14 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 

14.1   ΑΡΙΘΜΌς ΟΗΕ: Μη εφαρµόσιµο

14.2   ΟΙΚΕΊΑ ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛ Ής ΟΗΕ: Μη εφαρµόσιµο

14.3   ΤΆΞΗ/ΤΆΞΕΙς ΚΙΝ∆ΎΝΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΟΜΆ∆Α ΣΥ ΣΚΕΥΑΣΊΑς: 
14.4  

 Οδικη µεταφορα (ADR 2015)  και 
 Σιδηροδροµικη µεταφορα (RID 2015): 
No reglamented

 Θαλασσια µεταφορα (IMDG 36-12): 
No reglamented

 Αεροπορικη µεταφορα (ICAO/IATA 2014): 
No reglamented

 Transport by inland waterways (ADN): 
No reglamented

14.5  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΊ ΚΊΝ∆ΥΝΟΙ: 
# Μη εφαρµόσιµο (Μη Ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον). 

14.6  ΕΙ∆ΙΚΈς ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙς ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ: 
# Ensure that persons transporting the product know what to do in case of accident or spill. Always transport in closed containers that are in a vertical
position and sure. Ensure adequate ventilation. 

14.7  ΧΎ∆ΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς MARPOL 73/78 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΏ∆ΙΚΑ IBC: 
Μη εφαρµόσιµο. 

ΤΜΗΜΑ 15 : ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

15.1   ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ EU ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
The regulations applicable to this product generally are listed throughout this material safety data sheet. 

 Restrictions on manufacture, placing on market and use: See section 1.2

 Control of the risks inherent in major accidents (Seveso III): See section 7.2

 Tactile warning of danger: Not applicable (the classification criteria are not met). 

 Child safety protection: Not applicable (the classification criteria are not met). 

 VOC information on the label: 
Περιλαµβάνει VOC µέγ. 6.7 g/l - Η οριακή τιµή 2004/42/ΕΚ-IIA κατ. a) για το προϊόν που είναι έτοιµο προς χρήση είναι VOC µέγ. 30. g/l (2010). 

 ΆΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ: 
Μη διαθέσιµο

15.2   ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΉς Α ΣΦΆΛΕ ΙΑς: 
# For this mixture has not been carried out a chemical safety assessment. 
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# Σύµφωνα µε το Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τους Κανονισµού (EΕ) αριθ. 2015/830

Lisomat Anticondensaciσn

ΤΜΗΜΑ 16 : ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ  

16.1  ΚΕΊΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΥΠΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΏΣΕΩΝ Α ΝΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥς ΤΟΜΕΊς 2 ΚΑΙ/Ή 3: 
Μη εφαρµόσιµο.

#  ADVICES ON ANY TRAINING APPROPRIATE FOR WORKERS: 
# It is recommended for all staff that will handle this product to carry out a basic training in occupational risk and prevention, in order to provide
understanding and interpretation of material safety data sheets and labelling of products as well. 

 ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: 

# � European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
# � Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/ 
� Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 

#  ABBREVIATIONS AND ACRONYMS: 
List of abbreviations and acronyms that can be used (but not necessarily used) in this material safety data sheet: 

# � REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
# � DSD: Dangerous Substances Directive. 
# � DPD: Dangerous Preparations Directive. 
# � GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United Nations. 
# � CLP: European regularion on Classificatin, Labelling amd Packaging of substances and chemical mixtures. 
# � EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
# � ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. 
# � CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the A merican Ch emical Socie ty). 
# � UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, complex reaction products or biological materials). 
# � SVHC: Substances of Very High Concern. 
# � PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic substances. 
# � vPvB: Very persistent and very bioaccumulable substances. 
# � VOC: Volatile Organic Compounds. 
# � DNEL: Derived No-Effect Level (REACH). 
# � PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH). 
# � LD50: Letal dose, 50 percent. 
# � LC50: Letal concentration, 50 percent. 
# � UN: United Nations Organisation. 
# � ADR: European agreement concerning the international carriage of dangeous goods by road. 
# � RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
# � IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. 
# � IATA: International Air Transport Association. 
# � ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΤΟΥ ΦΎΛΛΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑς ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ: 
# Φύλλο δεδοµένων ασφάλειας προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 31 το υ κανονισµού (ΕK) αριθµ. 1907/2006 (REACH) και το παράρτηµ α του κανονισµού
(EK) No. 2015/830. 

 ΙΣΤΟΡΙΚΌ:  Αναθεώρηση: 
Έκδοση: 2 21/02/2013
Έκδοση: 3 10/10/2016

#  Modifications with respect to the previous Material Safety Data Sheet: 
# The possible legislative, contextual, numerical, methodological and normative changes with respect to the previous version are highlighted in this
Material Safety Data Sheet by a mark # in red and italic. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ'αυτό το φύλλο ασφ άλειας MSDS µασίζονται στις ως τώρα γνώσεις µας και στους ισχύοντες εθνικούς νόµους και νόµους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι συνθήκες εργασίας των χρη στών του προϊόντος δεν είναι γνωστές ούτε ελεγχόµενες από εµάς. Το προϊόν δεν προορίζεται για
άλλου είδους χρήσεις εκτός από τις καθορισµένες και δεν πρέπει να χρησιµοποείται χωρίς προηγουµένως να αποκτηθούν γραπτές οδηγίες χρήσης. Είναι πάντα
ευθύνη του χρήστη να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εκπληρώσει τις καθορισµένες από τους κανονισµούς κα ι τη νοµοθεσία της χώρας του
απαιτήσεις. Οι πληροφορίες σ'αυτό το φύλλο ασφάλειας MSDS του προϊόντος δίδονται ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας και δεν αποτελούν εγγύηση για
τις ιδιότητες του προϊόντος. 


