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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Μαρτίου 1993

για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις
υπάρχουσες ουσίες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι οι ανοµοιότητες µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που ισχύουν ήδη ή καταρτίζονται στα
κράτη µέλη σχετικά µε την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες µπορούν να οδηγήσουν
στην παρεµβολή εµποδίων στο εµπόριο µεταξύ των κρατών
µελών και να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες ανταγωνισµού·

ότι τα µέτρα για την προσέγγιση των διατάξεων των κρατών
µελών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς πρέπει, εφόσον αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την
προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, να λαµβά-
νουν ως βάση υψηλό επίπεδο προστασίας·

ότι, για τη διασφάλιση της προστασίας του ανθρώπου, και ιδίως
των εργαζοµένων και των καταναλωτών, και του περιβάλλοντος,
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, σε κοινοτικό επίπεδο µία συστη-
µατική εκτίµηση των κινδύνων που οφείλονται στις υφιστάµενες
ουσίες που περιλαµβάνονται στο EINECS (Ευρωπαϊκό Ευρετήριο
των Υπαρχουσών στο Εµπόριο Ουσιών) (4)·

ότι για λόγους αποτελεσµατικότητας και οικονοµίας πρέπει να
εφαρµοσθεί µία κοινοτική πολιτική που να διασφαλίζει τον κατα-
µερισµό και το συντονισµό των καθηκόντων µεταξύ των κρατών
µελών, της Επιτροπής και των βιοµηχάνων·

ότι ο κανονισµός αποτελεί το κατάλληλο νοµικό µέσο διότι
επιβάλλει άµεσα στους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς
συγκεκριµένες υποχρεώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχ-
ρονα και µε τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της Κοινότητας·

ότι, για να αναληφθεί µία προκαταρκτική αξιολόγηση των
κινδύνων από τις υφιστάµενες ουσίες και να αναγνωρισθούν οι
ουσίες προτεραιότητας που απαιτούν άµεση προσοχή, είναι ανα-
γκαίο να συγκεντρωθούν ορισµένες πληροφορίες και στοιχεία
σχετικά µε τις δοκιµές των υφιστάµενων ουσιών·

ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από αυτές τις υποχρεώσεις παροχής
πληροφοριών ορισµένες ουσίες οι οποίες µε βάση τις εγγενείς
τους ιδιότητες, παρουσιάζουν µόνο κινδύνους που θεωρούνται
γενικώς ως ελάχιστοι·

ότι θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να υποβάλλονται από τους
παρασκευαστές και τους εισαγωγείς στην Επιτροπή, η οποία θα
διαβιβάζει αντίγραφα σε όλα τα κράτη µέλη· ότι, ωστόσο, θα
πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ένα κράτος µέλος θα έχει τη
δυνατότητα να ζητά από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς
που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός του να υποβάλουν ταυτόχ-
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(1) ΕΕ αριθ. C 276 της 5. 11. 1990, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. C 280 της 28. 10. 1991, σ. 65 και

ΕΕ αριθ. C 337 της 21. 12. 1992.
(3) ΕΕ αριθ. C 102 της 18. 4. 1991, σ. 42.
(4) ΕΕ αριθ. C 146 της 15. 6. 1990, σ. 1.



▼B
ρονα τις ίδιες πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές του κράτους
αυτού·

ότι, για την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων από ορισµένες
υπάρχουσες ουσίες, θα πρέπει σε ορισµένες περιπτώσεις, να
απαιτείται από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να
υποβάλουν περαιτέρω στοιχεία ή να εκτελούν περαιτέρω δοκιµές
σε µερικές συγκεκριµένες υπάρχουσες ουσίες·

ότι είναι ανάγκη να καταρτιστούν σε κοινοτικό επίπεδο πίνακες
ουσιών προτεραιότητας οι οποίες απαιτούν ειδική προσοχή· ότι
η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έναν πρώτο κατάλογο προτε-
ραιότητας το αργότερο ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού·

ότι η αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι ουσίες που
περιλαµβάνονται στους πίνακες προτεραιότητας θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από τα κράτη µέλη· ότι θα πρέπει τα αρµόδια για
κάθε περίπτωση κράτη µέλη να ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο
µε βάση έναν καταµερισµό καθηκόντων που να λαµβάνει υπόψη
την κατάσταση των κρατών µελών· ότι θα πρέπει επίσης να
θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο κριτήρια αξιολόγησης των
κινδύνων·

ότι, κατά τη διαδικασία καθορισµού των προτεραιοτήτων και της
αξιολόγησης των κινδύνων των υφισταµένων ουσιών, είναι ανα-
γκαίο να λαµβάνονται υπόψη κυρίως η απουσία στοιχείων
σχετικά µε τις επιπτώσεις της ουσίας, οι εργασίες που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί σε άλλα διεθνή όργανα όπως ο ΟΟΣΑ,
καθώς η λοιπή κοινοτική νοµοθεσία ή/και προγράµµατα σχετικά
µε τις επικίνδυνες ουσίες·

ότι είναι αναγκαίο τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
κινδύνων καθώς και η συνιστώµενη στρατηγική για τον περιο-
ρισµό των κινδύνων σχετικά µε τις ουσίες στους καταλόγους
προτεραιότητας να θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο·

ότι θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο ο αριθµός ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς σύµφωνα µε τις
διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Νοεµβρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονι-
στικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά
µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµα-
τικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς (1), και ότι, όποτε
είναι δυνατόν και σε διαβούλευση ιδίως µε το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Εναλλακτικών Πειραµατικών Μεθόδων, πρέπει να
αποφεύγεται η χρησιµοποίηση ζώων µε τη χρησιµοποίηση εναλ-
λακτικών µεθόδων·

ότι για τις δοκιµές των χηµικών ουσιών που πραγµατοποιούνται
στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να
ακολουθούνται οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές που περι-
λαµβάνονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης
∆εκεµβρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονι-
στικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή
των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο
της εφαρµογής τους κατά τις δοκιµές των χηµικών ουσιών (2)·

ότι θα πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή, η οποία επικουρείται
από µία επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών µελών, οι αναγκαίες
αρµοδιότητες για την προσαρµογή ορισµένων παραρτηµάτων
στην τεχνική πρόοδο και τη λήψη ορισµένων µέτρων για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού·

ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ο εµπιστευτικός χαρακτήρας
ορισµένων στοιχείων που καλύπτονται από το βιοµηχανικό ή το
εµπορικό απόρρητο,
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(1) ΕΕ αριθ. L 358 της 18. 12. 1986, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 15 της 17. 1. 1987, σ. 29.



▼B
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι και πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για:

α) τη συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τις
υπάρχουσες ουσίες καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στις
πληροφορίες αυτές·

β) την αξιολόγηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, συµπεριλαµ-
βανοµένων των εργαζοµένων και των καταναλωτών, και για
το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες µε σκοπό την καλύ-
τερη διαχείριση των κινδύνων αυτών στα πλαίσια των
κοινοτικών διατάξεων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη των κοινοτικών νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε
την προστασία των εργαζοµένων και των καταναλωτών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

α) ουσίες: τα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους σε φυσική
κατάσταση ή όπως λαµβάνονται από οποιαδήποτε παραγωγική
διαδικασία, στα οποία εµπεριέχονται όλα τα πρόσθετα που
απαιτούνται για να διατηρείται η σταθερότητα του προϊόντος
καθώς και κάθε πρόσµειξη που δηµιουργείται κατά τη χρησι-
µοποιούµενη διαδικασία, εξαιρουµένων των διαλυτών που
είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεαστεί η σταθε-
ρότητα της ουσίας ούτε να µεταβληθεί η σύνθεσή της·

β) παρασκευάσµατα: τα µείγµατα ή τα διαλύµατα που αποτε-
λούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες·

γ) εισαγωγή: η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

δ) παραγωγή: η παραγωγή µεµονωµένων ουσιών σε στερεά υγρά
ή αέρια µορφή·

ε) υπάρχουσες ουσίες: κάθε ουσία που περιλαµβάνεται στο
EINECS.

ΜΕΡΟΣ 1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 3

Κοινοποίηση στοιχείων για τις υπάρχουσες ουσίες που παρή-
χθησαν ή εισήχθησαν σε µεγάλες ποσότητες

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1,
κάθε παρασκευαστής, που παρήγαγε ή κάθε εισαγωγέας που
εισήγαγε µια υπάρχουσα ουσία, υπό καθαρή µορφή ή σε παρα-
σκεύασµα, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους 1 000 τόνους
κατ' έτος, τουλάχιστον µια φορά εντός των τριών ετών που
προηγούνται της εκδόσεως του παρόντος κανονισµού ή/και εντός
του έτους µετά την έκδοσή του πρέπει να υποβάλει στην
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι
2 και 3, εντός των δώδεκα µηνών µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού εάν πρόκειται για ουσία που περιλαµβά-
νεται στο παράρτηµα I και εντός των 24 µηνών µετά την έναρξη
ισχύος εάν πρόκειται για ουσία που περιλαµβάνεται στο EINECS
αλλά όχι στο παράρτηµα I, τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες
καθορίζονται στο παράρτηµα III:

α) την ονοµασία της ουσίας και τον αριθµό της στο EINECS·

β) την παραχθείσα ή εισαχθείσα ποσότητα της ουσίας·
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▼B
γ) την ταξινόµηση της ουσίας σύµφωνα µε το παράρτηµα I της

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (1) ή
την προσωρινή ταξινόµηση σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία,
µε µνεία της κατηγορίας κινδύνου, του συµβόλου κινδύνου,
των τυποποιηµένων φράσεων που υποδηλώνουν τους κινδύ-
νους καθώς και των οδηγιών ασφαλείας·

δ) τις πληροφορίες για τις ευλόγως προβλέψιµες χρήσεις της
ουσίας·

ε) τα στοιχεία για τις φυσικοχηµικές ιδιότητες της ουσίας·

στ) τα στοιχεία για την περιβαλλοντική συµπεριφορά και
πορεία·

ζ) τα στοιχεία για την οικοτοξικότητα της ουσίας·

η) τα στοιχεία για την οξεία και υποξεία τοξικότητα της ουσίας·

θ) τα στοιχεία για καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση ή/και
τοξικότητα της ουσίας κατά το στάδιο της αναπαραγωγής·

ι) κάθε άλλη ένδειξη που σχετίζεται µε την αξιολόγηση του
κινδύνου που παρουσιάζει η ουσία.

Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς οφείλουν να καταβάλλουν
κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συγκέντρωση των στοιχείων
που υπάρχουν σχετικά µε τα στοιχεία ε) έως ι). Όταν εντούτοις
δεν υπάρχουν στοιχεία, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν
υποχρεούνται να πραγµατοποιούν πρόσθετες δοκιµές πάνω σε
ζώα προκειµένου να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 4

Κοινοποίηση στοιχείων για τις υπάρχουσες ουσίες που παράγονται
ή εισάγονται σε µικρότερες ποσότητες

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος
1, κάθε παρασκευαστής που παρήγαγε ή κάθε εισαγωγέας που
εισήγαγε, υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα, υπάρχουσα
ουσία, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 τόνους αλλά όχι
τους 1 000 τόνους κατ' έτος, τουλάχιστον µία φορά κατά τη
διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται της έκδοσης του
παρόντος κανονισµού ή/και κατά τη διάρκεια του έτους µετά την
έκδοσή του, πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3, εντός προθεσµίας
24 µηνών, από τη συµπλήρωση τριών ετών εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού, τις πληροφορίες που απαριθµούνται κατω-
τέρω και οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στο παράρτηµα IV:

α) την ονοµασία της ουσίας και τον αριθµό της στο EINECS·

β) την παραχθείσα ή εισαχθείσα ποσότητα της ουσίας·

γ) την ταξινόµηση της ουσίας σύµφωνα µε το παράρτηµα I της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή την προσωρινή ταξινόµηση σύµφωνα
µε την εν λόγω οδηγία, µε µνεία της κατηγορίας κινδύνου,
του συµβόλου κινδύνου, των τυποποιηµένων φράσεων που
υποδηλώνουν τους κινδύνους καθώς και των οδηγιών ασφα-
λείας·

δ) τις πληροφορίες για τις ευλόγως προβλέψιµες χρήσεις της
ουσίας.

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη,
καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίο να ζητείται
από τους παρασκευαστές, και εισαγωγείς των ουσιών που δηλώ-
νονται δυνάµει της παραγράφου 1, να υποβάλλουν πρόσθετες
πληροφορίες, στα πλαίσια του παραρτήµατος III για τις φυσι-
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(1) ΕΕ αριθ. L 196 της 16. 8. 1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/632/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
338 της 10. 12. 1991, σ. 23).



▼B
κοχηµικές ιδιότητες, την έκθεση, την τοξικότητα και την οικοτο-
ξικότητα των εν λόγω ουσιών και για την έκθεση και για κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύ-
πτει από την ουσία. Πάντως και µε την επιφύλαξη του άρθρου 12
παράγραφος 2, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν είναι
υποχρεωµένοι να εκτελούν νέες δοκιµές επί ζώων για το σκοπό
αυτό.

Οι ειδικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται και η
διαδικασία κοινοποίησής τους θα καθορισθούν µε τη διαδικασία
του άρθρου 15.

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 δεν εφαρµόζονται οτις ουσίες
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II. Ωστόσο, είναι δυνατόν
να ζητούνται πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες του παραρτή-
µατος II µε διαδικασία που θα καθορισθεί µε τη διαδικασία του
άρθρου 15.

Άρθρο 6

∆ιαδικασία κοινοποίησης των στοιχείων

1. Στην περίπτωση ουσίας που παράγεται ή εισάγεται από
διάφορους παρασκευαστές ή εισαγωγείς, οι πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2
µπορούν να υποβάλλονται από έναν παρασκευαστή ή εισαγωγέα,
που θα ενεργεί κατόπιν συµφωνίας εξ ονόµατος άλλων ενδιαφε-
ρόµενων παρασκευαστών και εισαγωγέων. Οι άλλοι αυτοί
παρασκευαστές και εισαγωγείς πρέπει ωστόσο να υποβάλλουν
στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σηµεία
1.1 έως 1.19 του δελτίου στοιχείων που προβλέπεται στο
παράρτηµα III, παραπέµποντας στο δελτίο στοιχείων που έχει
κοινοποιήσει ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας.

2. Για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1, οι παρασκευαστές και
εισαγωγείς χρησιµοποιούν αποκλειστικά τα ειδικά προγράµµατα
υπολογιστή σε δισκέτα που τους διαθέτει δωρεάν η Επιτροπή.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι παρασκευα-
στές και εισαγωγείς που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά
τους υποχρεούνται να υποβάλλουν ταυτοχρόνως στις αρµόδιες
αρχές τους τις ίδιες πληροφορίες µε τις δαβιβαζόµενες στην
Επιτροπή δυνάµει των άρθρων 3 και 4.

4. Μόλις λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 3 και
4, η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφά τους σε όλα τα κράτη µέλη.

Άρθρο 7

Ενηµέρωση των κοινοποιούµενων πληροφοριών και υποχρέωση
αυθόρµητης κοινοποίησης ορισµένων πληροφοριών

1. Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς που έχουν υποβάλει για
κάποια ουσία πληροφορίες σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4, ενηµε-
ρώνουν τις πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι παρασκευαστές και εισαγωγείς κοινοποιούν, κατά
περίπτωση:

α) τις νέες χρήσεις της ουσίας που µεταβάλλουν σηµαντικά τον
τύπο, τη µορφή, την έκταση ή τη διάρκεια έκθεσης του
ανθρώπου ή του περιβάλλοντος στην ουσία·

β) τα νέα στοιχεία που υπάρχουν για τις φυσικοχηµικές
ιδιότητες, τα τοξικολογικά ή οικοτοξικολογικά αποτελέ-
σµατα, όταν αυτά τα νέα στοιχεία µπορεί να επηρεάσουν την
αξιολόγηση του ενδεχόµενου κινδύνου της ουσίας·
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γ) τη µεταβολή στην προσωρινή ταξινόµηση σύµφωνα µε την

οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς πρέπει να ενηµερώνουν κάθε
τρία χρόνια τις πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες
παραγωγής και εισαγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4
αν υπάρχει κάποια µεταβολή σε σχέση µε τις ποσότητες που
αναφέρονται στα παραρτήµατα III ή IV.

2. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας υπάρχουσας ουσίας,
εφόσον περιέρχονται στη γνώση του στοιχεία που οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι η εν λόγω ουσία µπορεί να παρουσιάζει σοβαρό
κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, κοινοποιεί αµέσως τις
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή και στο κράτος µέλος στο
έδαφος του οποίου είναι εγκατεστηµένος.

3. Μόλις λάβει τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγρά-
φους 1 και 2, η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφα αυτών σε όλα τα
κράτη µέλη.

Άρθρο 8

Πίνακες προτεραιότητας

1. Με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τους
παρασκευαστές και εισαγωγείς δυνάµει των άρθρων 3 και 4, και
µε βάση τους εθνικούς πίνακες ουσιών προτεραιότητας, η
Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, καταρ-
τίζει τακτικά πίνακες ουσιών ή οµάδες ουσιών προτεραιότητας,
(εφεξής καλούµενοι «πίνακες προτεραιότητας»), που απαιτείται
να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω των πιθανών παρενεργειών
που µπορούν να έχουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι
πίνακες αυτοί εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 15 και
δηµοσιεύονται από την Επιτροπή, για πρώτη φορά εντός του
έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού.

2. Τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας είναι:

— οι επιδράσεις της ουσίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον,

— η έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στην ουσία,

— η έλλειψη στοιχείων σχετικά µε τις επιδράσεις της ουσίας
στον άνθρωπο και το περιβάλλον,

— οι εργασίες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί σε άλλα διεθνή
πλαίσια,

— τα άλλα κοινοτικά νοµοθετήµατα ή/και προγράµµατα που
αφορούν τις επικίνδυνες ουσίες.

Μια ουσία που υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάµει άλλης κοινο-
τικής νοµοθεσίας δεν µπορεί να περιληφθεί σε πίνακα
προτεραιότητας παρά µόνον αν η εν λόγω αξιολόγηση παρέλειψε
να καλύψει τον κίνδυνο για το περιβάλλον ή τον κίνδυνο για τον
άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων και των κατα-
ναλωτών, ή εάν αυτοί οι κίνδυνοι δεν εκτιµήθηκαν κατάλληλα.
Ισοδύναµη αξιολόγηση που έχει πραγµατοποιηθεί δυνάµει
άλλης κοινοτικήςνοµοθεσίας δεν πρέπει να επαναλαµβάνεται
δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται σε ουσίες που µπορεί να
έχουν χρόνιες επιδράσεις, ιδιαίτερα στις ουσίες που είναι
γνωστές ή ύποπτες για καρκινογένεση, τοξικότητα στην αναπα-
ραγωγή ή/και µεταλλαξιογένεση ή είναι γνωστές ή ύποπτες ότι
ενισχύουν τη συχνότητα των επιδράσεων αυτών.

Άρθρο 9

Στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούνται για τις ουσίες που περι-
λαµβάνονται στους πίνακες προτεραιότητας

1. Για τις ουσίες που περιλαµβάνονται στους πίνακες προτε-
ραιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι

1993R0793 — EL — 20.11.2003 — 001.001 — 7



▼B
παρασκευαστές και εισαγωγείς οι οποίοι υπέβαλαν πληροφο-
ριακά στοιχεία για µία ουσία σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4
υποχρεούνται, εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του πίνακα,
να κοινοποιήσουν στον εισηγητή που ορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 10 παράγραφος 1 όλες τις διαθέσιµες και σχετικές πληρο-
φορίες καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις µελέτης για να
εκτιµηθεί ο κίνδυνος της εν λόγω ουσίας.

2. Εκτός από την υποχρέωση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 και υπό την επιφύλαξη των δοκιµών που είναι
δυνατόν να απαιτούνται, δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 2,
εάν µία από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα
VII A της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ δεν είναι διαθέσιµη για µία δεδο-
µένη ουσία προτεραιότητας, οι παρασκευαστές και εισαγωγείς οι
οποίοι υπέβαλαν πληροφοριακά στοιχεία για µία ουσία σύµφωνα
µε τα άρθρα 3 και 4 υποχρεούνται να πραγµατοποιούν τις
απαραίτητες δοκιµές για να αποκτήσουν το ελλείπον στοιχείο
και να θέτουν στη διάθεση του εισηγητή τα αποτελέσµατα των
δοκιµών και τις σχετικές προς τις δοκιµές εκθέσεις µέσα σε
προθεσµία δώδεκα µηνών.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, οι παρασκευαστές και
εισαγωγείς µπορούν να ζητούν από τον εισηγητή να απαλλαγούν
από όλες ή µερικές από τις συµπληρωµατικές δοκιµές, είτε διότι
ένα δεδοµένο πληροφοριακό στοιχείο δεν είναι αναγκαίο για την
αξιολόγηση του κινδύνου, είτε διότι είναι αδύνατο να ληφθεί·
είναι δυνατόν επίσης να ζητούν µεγαλύτερη προθεσµία όταν το
απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτή ή αίτηση απαλλαγής πρέπει να
αιτιολογείται δεόντως, αποφασίζει δε ο εισηγητής αν υπάρχει
λόγος να δοθεί η απαλλαγή. Όταν παρέχεται απαλλαγή δυνάµει
του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή για την απόφασή του. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα
άλλα κράτη µέλη. Στην περίπτωση που η απόφαση του εισηγητή
αµφισβητείται από ένα από τα άλλα κράτη µέλη, η τελική
απόφαση λαµβάνεται µε τη διαδικασία της επιτροπής που
προβλέπεται στο άρθρο 15.

ΜΕΡΟΣ 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Άρθρο 10

Αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών των πινάκων προτε-
ραιότητας στο επίπεδο του κράτους µέλους που ορίζεται ως

εισηγητής

1. Για κάθε ουσία που περιλαµβάνεται στους πίνακες προτε-
ραιότητας, ορίζεται ένα κράτος µέλος ως υπεύθυνο για την
αξιολόγησή της µε τη διαδικασία του άρθρου 15 και λαµβάνοντας
υπόψη µία δίκαιη κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των κρατών
µελών.

Το εν λόγω κράτος µέλος ορίζει τον εισηγητή για την ουσία
αυτή µεταξύ των αρµόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 13.

Έργο του εισηγητή είναι να αξιολογεί τις πληροφορίες που
κοινοποιούνται από τον ή τους παρασκευαστές και τον ή τους
εισαγωγείς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 9,
καθώς και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφορία και να εξακριβώνει,
µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς ή
εισαγωγείς, σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν σκόπιµο, για λόγους
αξιολόγησης των κινδύνων, να ζητηθεί από τους ανωτέρω παρα-
σκευαστές και εισαγωγείς ουσιών προτεραιότητας να
κοινοποιήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή/και να διεξαγάγουν
περαιτέρω δοκιµές.

2. Στην περίπτωση που ο εισηγητής διαπιστώνει την ανάγκη
πρόσθετων πληροφοριών ή/και πρόσθετων δοκιµών, ενηµερώνει
σχετικά την Επιτροπή. Η απόφαση για την απαίτηση πρόσθετων
πληροφοριών ή/και πρόσθετων δοκιµών από τους ανωτέρω
εισαγωγείς ή τους παρασκευαστές καθώς και για τον καθορισµό
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των σχετικών προθεσµιών λαµβάνεται µε τη διαδικασία του
άρθρου 15.

3. Ο εισηγητής, για δεδοµένη ουσία προτεραιότητας, αξιο-
λογεί τον πραγµατικό ή δυνητικό κίνδυνο της ουσίας αυτής για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ενδεχοµένως, ο εισηγητής προτείνει µια στρατηγική για τον
περιορισµό των κινδύνων αυτών στην οποία συµπεριλαµβάνονται
µέτρα ελέγχου ή/και προγράµµατα επιτήρησης. Στην περίπτωση
που τα εν λόγω µέτρα ελέγχου περιλαµβάνουν συστάσεις για
περιορισµό της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης της συγκε-
κριµένης ουσίας, ο εισηγητής, υποβάλλει ανάλυση σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ουσίας και σχετικά µε
την ύπαρξη υποκατάστατων της ουσίας αυτής.

Η αξιολόγηση των κινδύνων και η στρατηγική που προτείνονται
διαβιβάζονται από τον εισηγητή στην Επιτροπή.

4. Οι πραγµατικοί ή δυνητικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον αξιολογούνται σύµφωνα µε τις αρχές που θα
θεσπιστούν πριν από τις 4 Ιουνίου 1994, µε τη διαδικασία του
άρθρου 15. Οι αρχές αυτές επανεξετάζονται τακτικά και, ενδεχο-
µένως, αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία.

5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους παρασκευαστές ή
εισαγωγείς πρόσθετες πληροφορίες ή/και δοκιµές, πρέπει, δεδο-
µένου ότι είναι ανάγκη να περιοριστούν τα πειράµατα επί των
σπονδυλωτών,να διερευνούν επίσης αν οι πληροφορίες που απαι-
τούνται για την αξιολόγηση της ουσίας είναι διαθέσιµες από
παλαιότερους παρασκευαστές ή εισαγωγείς της δηλωµένης
ουσίας και µπορούν να παρασχεθούν από αυτούς, ενδεχοµένως
έναντι καταβολής των εξόδων. Αν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή
πειραµάτων, θα πρέπει να εξετάζεται αν οι δοκιµές επί των ζώων
µπορούν να αντικατασταθούν ή να περιοριστούν µε τη χρησιµο-
ποίηση άλλων µεθόδων.

Οι ενδεχοµένως απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να
γίνονται τηρουµένων των αρχών των «ορθών εργαστηριακών
πρακτικών» οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ καθώς
και των διατάξεων της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών των πινάκων προτε-
ραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο

1. Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων και της στρατη-
γικής που προτείνει ο εισηγητής, η Επιτροπή υποβάλλει στην
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρόταση
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των κινδύνων των ουσιών
προτεραιότητας καθώς και, εφόσον χρειάζεται, σύσταση για την
κατάλληλη στρατηγική προς περιορισµό των εν λόγω κινδύνων.

2. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων των
ουσιών προτεραιότας, καθώς και η προτεινόµενη στρατηγική
εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο µε τη διαδικασία του άρθρου
15 και δηµοσιεύονται από την Επιτροπή.
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3. Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων και τη σύσταση
περί της ακολουθητέας στρατηγικής σύµφωνα µε την παράγραφο
2 παραπάνω, η Επιτροπή αποφασίζει, εφόσον χρειάζεται, να
προτείνει τη λήψη κοινοτικών µέτρων στα πλαίσια της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγ-
γίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών, που αφορούν τους περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων (1), ή στα πλαίσια άλλων
κατάλληλων υφισταµένων κοινοτικών µέσων.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις σχετικά µε την κοινοποίηση πρόσθετων πληροφο-
ριών και µε τις πρόσθετες δοκιµές

1. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας ουσίας που περιλαµβά-
νεται στους πίνακες προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο
8 παράγραφος 1 και ο οποίος έχει υποβάλει τις πληροφορίες
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 πρέπει, µέσα στην καθοριζόµενη
προθεσµία, να παρέχει στον εισηγητή τις πληροφορίες και τα
αποτελέσµατα των δοκιµών επί της ουσίας αυτής, που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 καθώς και εκείνα που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, εφόσον
υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι κάποια υπάρχουσα ουσία ενδέ-
χεται να παρουσιάζει σηµαντικό κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το
περιβάλλον του, λαµβάνεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 15,
απόφαση να ζητηθεί από τον ή τους παρασκευαστές και εισαγω-
γείς της εν λόγω ουσίας να παράσχουν τις πληροφορίες τις
οποίες διαθέτουν ή/και να διενεργήσουν δοκιµές επί της εν
λόγω ουσίας και να υποβάλουν σχετική έκθεση.

3. Στην περίπτωση ουσίας που παράγεται ή εισάγεται υπό
καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα από διάφορους παρασκευα-
στές ή εισαγωγείς, οι δοκιµές που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 µπορούν να διεξάγονται από ένα ή περισσό-
τερους παρασκευαστές ή εισαγωγείς που ενεργούν για
λογαριασµό άλλων ενδιαφερόµενων παρασκευαστών ή εισαγω-
γέων. Οι λοιποί ενδιαφερόµενοι παρασκευαστές ή εισαγωγείς
παραπέµπουν στις δοκιµές που εκτελούνται από τον ή τους εν
λόγω παρασκευαστές ή εισαγωγείς και συµµετέχουν δίκαια στις
δαπάνες.

Άρθρο 13

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

Τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές για
τη συµµετοχή στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σε
συνεργασία µε την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τα προβλεπό-
µενα στα άρθρα 8 και 10 καθήκοντα. Τα κράτη µέλη ορίζουν
επίσης την ή τις αρχές στις οποίες η Επιτροπή αποστέλλει τα
αντίγραφα των στοιχείων που παραλαµβάνει.
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(1) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/659/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 363 της 31. 12.
1991, σ. 36).
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ΜΕΡΟΣ 3

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Τροποποίηση και αναπροσαρµογή των παραρτηµάτων

1. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των
παραρτηµάτων I, II, III και IV στην τεχνική πρόοδο αποφασί-
ζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 15.

2. Οι τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές του παραρτήµατος V
θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 16

Εµπιστευτικός χαρακτήρας των στοιχείων

1. Αν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας κρίνουν ότι υπάρχει
πρόβληµα εµπιστευτικότητας, µπορούν να υποδεικνύουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 7 και 12 τις
οποίες θεωρούν ευαίσθητες από εµπορική άποψη και η διάδοση
των οποίων θα µπορούσε να τους ζηµιώσει βιοµηχανικά ή εµπο-
ρικά,και οι οποίες συνεπώς επιθυµούν να µείνουν απόρρητες
έναντι κάθε τρίτου, µε εξαίρεση τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δοθεί πλήρης αιτιο-
λόγηση.

Το βιοµηχανικό και εµπορικό απόρρητο δεν ισχύει για:

— την ονοµασία της ουσίας, όπως δίνεται στο EINECS,
— το όνοµα του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα,
— τα φυσικοχηµικά στοιχεία της ουσίας και αυτά που αφορούν

την περιβαλλοντική συµπεριφορά,
— τα συνοπτικά αποτελέσµατα των τοξικολογικών και οικοτοξι-

κολογικών δοκιµών και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν την
καρκινογένεση, τη µεταλλαξιογένεση ή/και την τοξικότητα
της ουσίας, στο στάδιο της αναπαραγωγής,

— κάθε πληροφορία σχετικά µε τις µεθόδους και τις προφυλά-
ξεις όσον αφορά την ουσία και τα µέτρα επείγουσας ανάγκης,

— όλες τις πληροφορίες, η µη κοινοποίηση των οποίων θα
µπορούσε να οδηγήσει στην άσκοπη εκτέλεση ή επανάληψη
πειραµατισµών επί ζώων.

— τις µεθόδους ανάλυσης µε τις οποίες µπορεί να παρακο-
λουθείται µια επικίνδυνη ουσία µετά την εισαγωγή της στο
περιβάλλον και να προσδιορίζεται η άµεση έκθεση του
ανθρώπου σ' αυτή.

Αν αργότερα ο ίδιος ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας κοινο-
ποιήσει πληροφορίες που ήταν προηγουµένως εµπιστευτικές,
πρέπει να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή.
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(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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2. Η αρµόδια αρχή, που λαµβάνει τις πληροφορίες, αποφα-
σίζει, µε δική της ευθύνη, ποιες από τις πληροφορίες
καλύπτονται από το βιοµηχανικό και εµπορικό απόρρητο
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Οι πληροφορίες που έγιναν δεκτές ως εµπιστευτικές από την
αρχή η οποία λαµβάνει τις πληροφορίες πρέπει να αντιµετωπί-
ζονται ως εµπιστευτικές από τις άλλες αρχές.

Άρθρο 17

Ένα έτος το αργότερο µετά από την έκδοση του παρόντος κανο-
νισµού, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα νοµοθετικά ή
διοικητικά µέτρα για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων παρα-
βίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµό είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1 000 ΤΟΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ (*)

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

200-001-8 50-00-0
φορµαλδεΰδη CH

2
O

200-002-3 50-01-1
χλωρίδιο του γουανιδίνιου CH

5
N
3
.ClH

200-064-1 50-78-2
Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ C

9
H
8
O
4

200-149-3 52-68-6
τριψηλορφον Ψ

4
H
8
Ψλ

3
O
4
Π

200-198-0 54-21-7
σαλικυλικό νάτριο C

7
H
6
O
3
.Na

200-231-9 55-38-9
φεντηιον Ψ

10
H
15
O
3
ΠΣ

2

200-262-8 56-23-5
τετραχλωρίδιο του ανθρακα CCl

4

200-268-0 56-35-9
οξείδιο του δις(τριβουτυλοκασσιτερου) C

24
H
54
OSn

2

200-271-7 56-38-2
παρατηιον Ψ

10
H
14
NO

5
ΠΣ

200-272-2 56-40-6
γλυκίνη-θειικός σίδηρος (1:1) C

2
H
5
NO

2

200-289-5 56-81-5
γλυκερινη C

3
H
8
O
3

200-315-5 57-13-6
ουρία CH

4
N
2
O

200-338-0 57-55-6
προπανο-1,2-διόλη C

3
H
8
O
2

200-362-1 58-08-2
καφείνη C

8
H
10
N
4
O
2

200-385-7 58-55-9
θεοφυλλίνη C

7
H
8
N
4
O
2

200-401-2 58-89-9
γαµµα-HCH η γαµµα-BHC C

6
H
6
Cl

6

200-431-6 59-50-7
χλωροκρεζόλη C

7
H
7
ClO

200-449-4 60-00-4
εδετικο οξύ C

10
H
16
N
2
O
8
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(*) Τα πετρελαϊκά προϊόντα ταξινοµούνται σε 31 οµάδες που χαρακτηρίζονται µε
ένα αριθµό ή ένα αριθµό και ένα γράµµα (οµάδα 1, οµάδα 2, οµάδα 3A, οµάδα
3B, οµάδα 3C, οµάδα 4A, οµάδα 4B κ.λπ), βλέπε κατωτέρω σελίδες 35 έως 68.
Για κάθε συγκεκριµένη οµάδα ουσιών, οι παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς
µπορούν να αποφασίζουν να υποβάλλουν µόνο µία σειρά πληροφοριών, αλλά
µόνον στο µέτρο που αφορούν τα σηµεία 2 µέχρι και 6 των πληροφοριών
όπως προβλέπονται στο παράρτηµα III· αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται τότε
ότι εφαρµόζονται σε όλες τις ουσίες που περιλαµβάνονται στην εν λόγω
συγκεκριµένη οµάδα.



▼B

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

200-456-2 60-12-8
2-φαινυλαιθανόλη C

8
H
10
O

200-464-6 60-24-2
2-µερκαπτοαιθανόλη C

2
H
6
OS

200-467-2 60-29-7
διαιθυλικος αιθέρας C

4
H
10
O

200-480-3 60-51-5
διµετηοατε Ψ

5
H
12
NO

3
ΠΣ

2

200-486-6 60-80-0
φαιναζόνη C

11
H
12
N
2
O

200-521-5 61-82-5
αµιτρολε Ψ

2
H
4
N
4

200-539-3 62-53-3
ανιλίνη C

6
H
7
N

200-540-9 62-54-4
δι(οξικό)ασβέστιο C

2
H
4
O
2
.½Ca

200-543-5 62-56-6
θειοουρία CH

4
N
2
S

200-563-4 63-74-1
σουλφανιλαµίδιο C

6
H
8
N
2
O
2
S

200-573-9 64-02-8
αιθυλενοδιαµινοτετραοξεικό τετρανάτριο C

10
H
16
N
2
O
8
.4Na

200-578-6 64-17-5
αιθανόλη C

2
H
6
O

200-579-1 64-18-6
µυρµηκικό οξύ CH

2
O
2

200-580-7 64-19-7
οξικό οξύ, συγκεντρωσεως µεγαλυτερης απο 10 τοις εκατο, κατα

βαρος, σε οξικό οξύ C
2
H
4
O
2

200-589-6 64-67-5
θειικό διαιθυλο C

4
H
10
O
4
S

200-618-2 65-85-0
βενζοϊκό οξύ C

7
H
6
O
2

200-655-4 67-48-1
χλωρίδιο της χολίνης C

5
H
14
NO.Cl

200-659-6 67-56-1
µεθανόληµεθυλικη αλκοόλη CH

4
O

200-661-7 67-63-0
προπαν-2-όλη C

3
H
8
O

200-662-2 67-64-1
ακετόνη C

3
H
6
O

200-663-8 67-66-3
χλωροφορµιο CHCl

3

200-664-3 67-68-5
διµεθυλοσουλφοξείδιο C

2
H
6
OS

200-666-4 67-72-1
εξαχλωροαιθάνιο C

2
Cl

6

200-675-3 68-04-2
κιτρικό τρινάτριο C

6
H
8
O
7
.3Na

200-677-4 68-11-1
µερκαπτοοξικό οξύ C

2
H
4
O
2
S

200-679-5 68-12-2
διµεθυλοφορµαµίδιο C

3
H
7
NO

200-694-7 68-89-3
[(2,3-διυδρο-1,5-διµεθυλ-3-οξο-2-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλο)µεθυλαµι-

νο]µεθάνιοσουλφονικό νάτριο C
13
H
17
N
3
O
4
S.Na
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

200-712-3 69-72-7
σαλικυλικό οξύ C

7
H
6
O
3

200-719-1 69-91-0
α-φαινυλογλυκίνη C

8
H
9
NO

2

200-746-9 71-23-8
προπαν-1-όλη C

3
H
8
O

200-751-6 71-36-3
βουταν-1-όλη C

4
H
10
O

200-753-7 71-43-2
βενζόλιο, χηµικως καθαρό C

6
H
6

200-756-3 71-55-6
1,1,1-τριχλωροαιθάνιο C

2
H
3
Cl

3

200-812-7 74-82-8
µεθάνιο σε αεριώδη κατάσταση CH

4

200-813-2 74-83-9
βρωµοµεθάνιο CH

3
Br

200-814-8 74-84-0
αιθάνιο C

2
H
6

200-815-3 74-85-1
αιθυλένιο C

2
H
4

200-816-9 74-86-2
ακετυλένιο C

2
H
2

200-817-4 74-87-3
χλωροµεθάνιο CH

3
Cl

200-820-0 74-89-5
µεθυλαµίνη, σε υδατικό διάλυµα CH

5
N

200-821-6 74-90-8
κυανίδιο του υδρογονου CHN

200-822-1 74-93-1
µεθανοθειόλη CH

4
S

200-825-8 74-96-4
βρωµοαιθάνιο C

2
H
5
Br

200-827-9 74-98-6
προπάνιο υγροποιηµένο C

3
H
8

200-830-5 75-00-3
χλωροαιθάνιο C

2
H
5
Cl

200-831-0 75-01-4
χλωροαιθυλένιο C

2
H
3
Cl

200-834-7 75-04-7
αιθυλαµίνη C

2
H
7
N

200-835-2 75-05-8
ακετονιτρίλιο C

2
H
3
N

200-836-8 75-07-0
ακεταλδεΰδη C

2
H
4
O

200-837-3 75-08-1
αιθανοθειόλη C

2
H
6
S

200-838-9 75-09-2
διχλωροµεθάνιο CH

2
Cl

2

200-842-0 75-12-7
φορµαµίδιο CH

3
NO

200-843-6 75-15-0
δισουλφίδιο του ανθρακα CS

2

200-846-2 75-18-3
σουλφίδιο του διµεθυλου C

2
H
6
S

200-848-3 75-20-7
ακετυλίδιο του ασβέστιου C

2
Ca
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

200-849-9 75-21-8
οξείδιο του αιθυλένιου C

2
H
4
O

200-857-2 75-28-5
ισοβουτάνιο C

4
H
10

200-860-9 75-31-0
ισοπροπυλαµίνη C

3
H
9
N

200-864-0 75-35-4
1,1-διχλωροαιθυλένιο C

2
H
2
Cl

2

200-865-6 75-36-5
χλωρίδιο του ακετυλου C

2
H
3
ClO

200-870-3 75-44-5
φωσγένιο CCl

2
O

200-871-9 75-45-6
χλωροδιφθοροµεθάνιο CHClF

2

200-875-0 75-50-3
τριµεθυλαµίνη, σε υδατικό διάλυµα C

3
H
9
N

200-877-1 75-54-7
διχλωρο(µεθυλο)σιλάνιο CH

4
Cl

2
Si

200-879-2 75-56-9
µεθυλοζιράνιο C

3
H
6
O

200-887-6 75-63-8
βρωµοτριφθοροµεθάνιο CBrF

3

200-888-1 75-64-9
τερτ-βουτυλαµίνη C

4
H
11
N

200-889-7 75-65-0
2-µεθυλοπροπαν-2-όλη C

4
H
10
O

200-891-8 75-68-3
1-χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιο C

2
H
3
ClF

2

200-892-3 75-69-4
τριχλωροφθοροµεθάνιο CCl

3
F

200-893-9 75-71-8
διχλωροδιφθοροµεθάνιο CCl

2
F
2

200-900-5 75-77-4
χλωροτριµεθυλοσιλάνιο C

3
H
9
ClSi

200-901-0 75-78-5
διχλωρο(διµεθυλο)σιλάνιο C

2
H
6
Cl

2
Si

200-902-6 75-79-6
τριχλωρο(µεθυλο)σιλάνιο CH

3
Cl

3
Si

200-909-4 75-86-5
2-υδροξυ-2-µεθυλοπροπιονονιτρίλιο C

4
H
7
NO

200-911-5 75-87-6
τριχλωροακεταλδεΰδη C

2
HCl

3
O

200-915-7 75-91-2
υδρουπεροξείδιο του τερτ-βουτυλου C

4
H
10
O
2

200-922-5 75-98-9
πιβαλικό οξύ C

5
H
10
O
2

200-927-2 76-03-9
τριχλωροοξικό οξύ C

2
HCl

3
O
2

200-936-1 76-13-1
1,1,2-τριχλωροτριφθοροαιθάνιο C

2
Cl

3
F
3

200-937-7 76-14-2
κρυοφλουορανη C

2
Cl

2
F
4

200-938-2 76-15-3
χλωροπενταφθοροαιθάνιο C

2
ClF

5

200-945-0 76-22-2
βορναν-2-όνη C

10
H
16
O
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

201-029-3 77-47-4
εξαχλωροκυκλοπενταδιένιο C

5
Cl

6

201-052-9 77-73-6
3α,4,7,7α-τετραυδρο-4,7-µεθανοινδένιο C

10
H
12

201-058-1 77-78-1
θειικό διµεθυλο C

2
H
6
O
4
S

201-069-1 77-92-9
κιτρικο οξύ C

6
H
8
O
7

201-074-9 77-99-6
προπυλιδυνοτριµεθανόλη C

6
H
14
O
3

201-114-5 78-40-0
φωσφορικό τριαιθυλο C

6
H
15
O
4
P

201-116-6 78-42-2
φωσφορικό τρις(2-αιθυλεξυλο) C

24
H
51
O
4
P

201-126-0 78-59-1
3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξ-2-ενόνη C

9
H
14
O

201-134-4 78-70-6
λιναλόλη C

10
H
18
O

201-143-3 78-79-5
ισοπρένιο C

5
H
8

201-148-0 78-83-1
2-µεθυλοπροπαν-1-όλη C

4
H
10
O

201-149-6 78-84-2
ισοβουτυραλδεΰδη C

4
H
8
O

201-152-2 78-87-5
1,2-διχλωροπροπάνιο C

3
H
6
Cl

2

201-155-9 78-90-0
προπυλενοδιαµίνη C

3
H
10
N
2

201-158-5 78-92-2
βουταν-2-όλη C

4
H
10
O

201-159-0 78-93-3
βουτανόνη C

4
H
8
O

201-162-7 78-96-6
1-αµινοπροπαν-2-όλη C

3
H
9
NO

201-166-9 79-00-5
1,1,2-τριχλωροαιθάνιο C

2
H
3
Cl

3

201-167-4 79-01-6
τριχλωροαιθυλένιο C

2
HCl

3

201-173-7 79-06-1
ακρυλαµίδιο C

3
H
5
NO

201-176-3 79-09-4
προπιονικο οξύ C

3
H
6
O
2

201-177-9 79-10-7
ακρυλικο οξύ C

3
H
4
O
2

201-178-4 79-11-8
χλωροοξικό οξύ C

2
H
3
ClO

2

201-185-2 79-20-9
οξικό µεθυλο C

3
H
6
O
2

201-186-8 79-21-0
υπεροξικό οξύ C

2
H
4
O
3

201-187-3 79-22-1
χλωροµυρµηκικό µεθυλο C

2
H
3
ClO

2

201-195-7 79-31-2
ισοβουτυρικό οξύ C

4
H
8
O
2

201-196-2 79-33-4
λ-(+)-γαλακτικό οξύ C

3
H
6
O
3
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▼B

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

201-197-8 79-34-5
1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο C

2
H
2
Cl

4

201-199-9 79-36-7
χλωρίδιο του διχλωροακετυλου C

2
HCl

3
O

201-202-3 79-39-0
µεθακρυλαµίδιο C

4
H
7
NO

201-204-4 79-41-4
µεθακρυλικό οξύ C

4
H
6
O
2

201-210-7 79-50-5
(±)-διυδρο-3-υδροξυ-4,4-διµεθυλοφουραν-2(3H)-όνη C

6
H
10
O
3

201-234-8 79-92-5
καµφένιο C

10
H
16

201-236-9 79-94-7
2,2',6,6'-τετραβρωµο-4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη C

15
H
12
Br

4
O
2

201-245-8 80-05-7
4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη C

15
H
16
O
2

201-254-7 80-15-9
υδρουπεροξείδιο του α,α-διµεθυλοβενζυλου C

9
H
12
O
2

201-279-3 80-43-3
υπεροξείδιο του δις(α,α-διµεθυλοβενζυλου) C

18
H
22
O
2

201-281-4 80-47-7
υδρουπεροξείδιο του 1-µεθυλο-1-(4-µεθυλοκυκλοεξυλ)αιθυ-

λίου C
10
H
20
O
2

201-291-9 80-56-8
πιν-2(3)-ένιο C

10
H
16

201-297-1 80-62-6
µεθακρυλικό µεθυλο C

5
H
8
O
2

201-325-2 81-11-8
4,4'-διαµινοστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ C

14
H
14
N
2
O
6
S
2

201-331-5 81-16-3
2-αµινοναφθαλενο-1-σουλφονικό οξύ C

10
H
9
NO

3
S

201-380-2 81-84-5
ναφθαλενο-1,8-δικαρβοξυλικος ανυδρίτης C

12
H
6
O
3

201-423-5 82-45-1
1-αµινοανθρακινόνη C

14
H
9
NO

2

201-427-7 82-49-5
9,10-διοξοανθρακενο-1-σουλφονικό οξύ C

14
H
8
O
5
S

201-469-6 83-32-9
ακεναφθένιο C

12
H
10

201-487-4 83-56-7
ναφθαλενο-1,5-διόλη C

10
H
8
O
2

201-545-9 84-61-7
φθαλικό δικυκλοεξυλο C

20
H
26
O
4

201-549-0 84-65-1
ανθρακινόνη C

14
H
8
O
2

201-550-6 84-66-2
φθαλικό διαιθυλο C

12
H
14
O
4

201-553-2 84-69-5
φθαλικό διισοβουτυλο C

16
H
22
O
4

201-557-4 84-74-2
φθαλικό διβουτυλο C

16
H
22
O
4

201-579-4 85-00-7
διθατ διβροµιδε Ψ

12
H
12
N
2
.2Βρ

201-581-5 85-01-8
φαινανθρένιο, χηµικως καθαρό C

14
H
10
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▼B

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

201-604-9 85-42-7
κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικος ανυδρίτης C

8
H
10
O
3

201-605-4 85-43-8
1,2,3,6-τετραυδροφταλικός ανυδρίτης C

8
H
8
O
3

201-607-5 85-44-9
φθαλικος ανυδρίτης C

8
H
4
O
3

201-615-9 85-56-3
2-(4-χλωροβενζοϋλο)βενζοϊκό οξύ C

14
H
9
ClO

3

201-622-7 85-68-7
φθαλικό βενζυλο βουτυλο C

19
H
20
O
4

201-684-5 86-57-7
1-νιτροναφθαλένιο C

10
H
7
NO

2

201-718-9 87-02-5
7-αµινο-4-υδροξύναφθαλενο-2-σουλφονικό οξυ C

10
H
9
NO

4
S

201-752-4 87-56-9
µουκοχλωρικο οξύ C

4
H
2
Cl

2
O
3

201-757-1 87-61-6
1,2,3-τριχλωροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

3

201-758-7 87-62-7
2,6-ξυλιδίνη C

8
H
11
N

201-761-3 87-65-0
2,6-διχλωροφαινόλη C

6
H
4
Cl

2
O

201-765-5 87-68-3
εξαχλωροβουτα-1,3-διένιο C

4
Cl

6

201-778-6 87-86-5
πενταχλωροφαινόλη C

6
HCl

5
O

201-782-8 87-90-1
συµκλοσένιο C

3
Cl

3
N
3
O
3

201-795-9 88-06-2
2,4,6-τριχλωροφαινόλη C

6
H
3
Cl

3
O

201-800-4 88-12-0
1-βινυλο-2-πυρρολιδόνη C

6
H
9
NO

201-831-3 88-44-8
4-αµινοτολουενο-3-σουλφονικό οξύ C

7
H
9
NO

3
S

201-853-3 88-72-2
2-νιτροτολουόλιο C

7
H
7
NO

2

201-854-9 88-73-3
1-χλωρο-2-νιτροβενζόλιο C

6
H
4
ClNO

2

201-855-4 88-74-4
2-νιτροανιλίνη C

6
H
6
N
2
O
2

201-857-5 88-75-5
2-νιτροφαινόλη C

6
H
5
NO

3

201-861-7 88-85-7
δινοσεβ Ψ

10
Η

12
Ν

2
Ο
5

201-923-3 89-61-2
1,4-διχλωρο-2-νιτροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

2
NO

2

201-933-8 89-72-5
2-σεκ-βουτυλοφαινόλη C

10
H
14
O

201-944-8 89-83-8
θυµόλη C

10
H
14
O

201-956-3 89-98-5
2-χλωροβενζαλδεΰδη C

7
H
5
ClO

201-961-0 90-02-8
σαλικυλαλδεΰδη C

7
H
6
O
2

201-963-1 90-04-0
ο-ανισιδίνη C

7
H
9
NO
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▼B

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

201-964-7 90-05-1
γουαϊακόλη C

7
H
8
O
2

201-983-0 90-30-2
Ν-1-ναφθυλανιλίνη C

16
H
13
N

201-993-5 90-43-7
δι-φαινυλ-2-όλη C

12
H
10
O

202-000-8 90-51-7
6-αµινο-4-υδροξύναφθαλενο-2-σουλφονικό οξυ C

10
H
9
NO

4
S

202-039-0 91-08-7
διισοκυανικό 2-µεθυλο-µ-φαινυλένιο C

9
H
6
N
2
O
2

202-044-8 91-15-6
φθαλονιτρίλιο C

8
H
4
N
2

202-049-5 91-20-3
ναφθαλένιο, χηµικως καθαρό C

10
H
8

202-051-6 91-22-5
κινολίνη C

9
H
7
N

202-052-1 91-23-6
2-νιτροανισόλη C

7
H
7
NO

3

202-088-8 91-66-7
N,N-διαιθυλανιλίνη C

10
H
15
N

202-090-9 91-68-9
3-διαιθυλαµινοφαινόλη C

10
H
15
NO

202-095-6 91-76-9
6-φαινυλο-1,3,5-τριαζινο-2,4-διυλοδιαµίνη C

9
H
9
N
5

202-109-0 91-94-1
3,3'-διχλωροβενζιδίνη C

12
H
10
Cl

2
N
2

202-163-5 92-52-4
διφαινυλο C

12
H
10

202-180-8 92-70-6
3-υδροξύ-2-ναφθοϊκό οξυ C

11
H
8
O
3

202-200-5 92-88-6
διφαινυλο-4,4'-διόλη C

12
H
10
O
2

202-264-4 93-65-2
2-(4-χλωρο-2-µεθυλοφαινοξυ)προπιονικό οξύ C

10
H
11
ClO

3

202-303-5 94-09-7
βενζοκαίνη C

9
H
11
NO

2

202-327-6 94-36-0
υπεροξείδιο του διβενζοϋλου C

14
H
10
O
4

202-354-3 94-68-8
N-αιθυλο-ο-τολουιδίνη C

9
H
13
N

202-360-6 94-74-6
(4-χλωρο-2-µεθυλοφαινοξυ)οξικό οξύ C

9
H
9
ClO

3

202-361-1 94-75-7
2,4-∆ Ψ

8
Η

6
Ψλ

2
O
3

202-411-2 95-33-0
Ν-κυκλοεξυλοβενζοθειαζολ-2-σουλφεναµίδιο C

13
H
16
N
2
S
2

202-422-2 95-47-6
ο-ξυλόλιο C

8
H
10

202-423-8 95-48-7
ο-κρεσόλη C

7
H
8
O

202-424-3 95-49-8
2-χλωροτολουολη C

7
H
7
Cl

202-425-9 95-50-1
1,2-διχλωροβενζόλιο C

6
H
4
Cl

2

202-426-4 95-51-2
2-χλωροανιλίνη C

6
H
6
ClN
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

202-429-0 95-53-4
ο-τολουιδίνη C

7
H
9
N

202-430-6 95-54-5
ο-φαινυλενοδιαµίνη C

6
H
8
N
2

202-431-1 95-55-6
2-αµινοφαινόλη C

6
H
7
NO

202-433-2 95-57-8
2-χλωροφαινόλη C

6
H
5
ClO

202-445-8 95-73-8
2,4-διχλωροτολουόλιο C

7
H
6
Cl

2

202-446-3 95-74-9
3-χλωρο-π-τολουιδίνη C

7
H
8
ClN

202-448-4 95-76-1
3,4-διχλωροανιλίνη C

6
H
5
Cl

2
N

202-453-1 95-80-7
4-µεθυλο-µ-φαινυλενοδιαµίνη C

7
H
10
N
2

202-455-2 95-82-9
2,5-διχλωροανιλίνη C

6
H
5
Cl

2
N

202-466-2 95-94-3
1,2,4,5-τετραχλωροβενζόλιο C

6
H
2
Cl

4

202-477-2 96-10-6
χλωρίδιο του διαιθυλαργίλιου C

4
H
10
AlCl

202-486-1 96-18-4
1,2,3-τριχλωροπροπάνιο C

3
H
5
Cl

3

202-490-3 96-22-0
πενταν-3-όνηδιαιθυλοκετονη C

5
H
10
O

202-496-6 96-29-7
βουτανονη-οξίµη C

4
H
9
NO

202-498-7 96-31-1
1,3-διµεθυλουρία C

3
H
8
N
2
O

202-500-6 96-33-3
ακρυλικό µεθυλο C

4
H
6
O
2

202-501-1 96-34-4
χλωροοξεικό µεθυλο C

3
H
5
ClO

2

202-509-5 96-48-0
γαµµα-βουτυρολακτόνη C

4
H
6
O
2

202-551-4 97-00-7
1-χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο C

6
H
3
ClN

2
O
4

202-576-0 97-36-9
2',4'-διµεθυλακετοακετανιλίδιο C

12
H
15
NO

2

202-597-5 97-63-2
µεθακρυλικό αιθυλο C

6
H
10
O
2

202-599-6 97-65-4
ιτακονικο οξύ C

5
H
6
O
4

202-613-0 97-86-9
µεθακρυλικό ισοβουτυλο C

8
H
14
O
2

202-615-1 97-88-1
µεθακρυλικό βουτυλο C

8
H
14
O
2

202-626-1 98-00-0
φουρφουρυλικη αλκοόλη C

5
H
6
O
2

202-627-7 98-01-1
2-φουραλδεΰδη C

5
H
4
O
2

202-634-5 98-07-7
α,α,α-τριχλωροτολουολη C

7
H
5
Cl

3

202-635-0 98-08-8
α,α,α-τριφθοροτολουολη C

7
H
5
F
3
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202-636-6 98-09-9
χλωρίδιο του βενζολοσουλφονυλου C

6
H
5
ClO

2
S

202-640-8 98-13-5
τριχλωρο(φαινυλο)σιλάνιο C

6
H
5
Cl

3
Si

202-643-4 98-16-8
α,α,α-τριφθορο-µ-τολουιδίνη C

7
H
6
F
3
N

202-664-9 98-40-8
2-(αιθυλαµινο)τολουενο-4-σουλφονικό οξύ C

9
H
13
NO

3
S

202-670-1 98-46-4
α,α,α-τριφθορο-3-νιτροτολουόλιο C

7
H
4
F
3
NO

2

202-675-9 98-51-1
4-τερτ-βουτυλοτολουολη C

11
H
16

202-676-4 98-52-2
4-τερτ-βουτυλοκυκλοεξανόλη C

10
H
20
O

202-679-0 98-54-4
4-τερτ-βουτυλοφαινόλη C

10
H
14
O

202-681-1 98-56-6
4-χλωρο-α,α,α-τριφθοροτολουόλιο C

7
H
4
ClF

3

202-696-3 98-73-7
4-τερτ-βουτυλοβενζοϊκό οξύ C

11
H
14
O
2

202-704-5 98-82-8
κουµένιο C

9
H
12

202-705-0 98-83-9
2-φαινυλοπροπένιο C

9
H
10

202-708-7 98-86-2
ακετοφαινόνη C

8
H
8
O

202-709-2 98-87-3
α,α-διχλωροτολουολη C

7
H
6
Cl

2

202-710-8 98-88-4
χλωρίδιο του βενζοϋλου C

7
H
5
ClO

202-713-4 98-92-0
νικοτιναµίδιο C

6
H
6
N
2
O

202-715-5 98-94-2
κυκλοεξυλοδιµεθυλαµίνη C

8
H
17
N

202-716-0 98-95-3
νιτροβενζόλιο C

6
H
5
NO

2

202-728-6 99-08-1
3-νιτροτολουόλιο C

7
H
7
NO

2

202-764-2 99-54-7
1,2-διχλωρο-4-νιτροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

2
NO

2

202-776-8 99-65-0
1,3-δινιτροβενζόλιο C

6
H
4
N
2
O
4

202-790-4 99-82-1
1-ισοπροπυλο-4-µεθυλοκυκλοεξάνιο C

10
H
20

202-797-2 99-88-7
4-ισοπροπυλανιλίνη C

9
H
13
N

202-804-9 99-96-7
4-υδροξύβενζοϊκό οξυ C

7
H
6
O
3

202-808-0 99-99-0
4-νιτροτολουόλιο C

7
H
7
NO

2

202-809-6 100-00-5
1-χλωρο-4-νιτροβενζόλιο C

6
H
4
ClNO

2

202-810-1 100-01-6
4-νιτροανιλίνη C

6
H
6
N
2
O
2

202-811-7 100-02-7
4-νιτροφαινόλη C

6
H
5
NO

3
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202-825-3 100-17-4
4-νιτροανισόλη C

7
H
7
NO

3

202-830-0 100-21-0
τερεφθαλικό οξύ C

8
H
6
O
4

202-837-9 100-29-8
4-νιτροφαινετόλη C

8
H
9
NO

3

202-845-2 100-37-8
2-διαιθυλαµινοαιθανόληδιαιθυλαιθανολαµινη C

6
H
15
NO

202-849-4 100-41-4
αιθυλοβενζόλιο C

8
H
10

202-851-5 100-42-5
στυρένιο C

8
H
8

202-853-6 100-44-7
α-χλωροτολουόλιο C

7
H
7
Cl

202-855-7 100-47-0
βενζονιτρίλιο C

7
H
5
N

202-859-9 100-51-6
βενζυλικη αλκοόλη C

7
H
8
O

202-860-4 100-52-7
βενζαλδεΰδη C

7
H
6
O

202-873-5 100-63-0
φαινυλυδραζίνη C

6
H
8
N
2

202-905-8 100-97-0
µεθεναµίνη C

6
H
12
N
4

202-908-4 101-02-0
φωσφορώδες τριφαινυλο C

18
H
15
O
3
P

202-910-5 101-05-3
ανιλαζινε Ψ

9
Η

5
Ψλ

3
Ν

4

202-951-9 101-54-2
Ν-(4-αµινοφαινυλ)ανιλίνη C

12
H
12
N
2

202-966-0 101-68-8
διισοκυανικό 4,4 -µεθυλενοδιφαινυλο C

15
H
10
N
2
O
2

202-969-7 101-72-4
Ν-ισοπροπυλο-Ν-φαινυλο-π-φαινυλενοδιαµίνη C

15
H
18
N
2

202-974-4 101-77-9
4,4'-µεθυλενοδιανιλίνη C

13
H
14
N
2

202-980-7 101-83-7
δικυκλοεξυλαµίνη C

12
H
23
N

202-981-2 101-84-8
διφαινυλικος αιθέρας C

12
H
10
O

202-996-4 102-01-2
ακετοακετανιλίδιο C

10
H
11
NO

2

203-002-1 102-06-7
1,3-διφαινυλογουανιδίνη C

13
H
13
N
3

203-005-8 102-09-0
ανθρακικό διφαινυλο C

13
H
10
O
3

203-026-2 102-36-3
ισοκυανικό 3,4-διχλωροφαινυλο C

7
H
3
Cl

2
NO

203-049-8 102-71-6
2,2',2”-νιτριλοτριαιθανόλη C

6
H
15
NO

3

203-051-9 102-76-1
τριακετίνη C

9
H
14
O
6

203-052-4 102-77-2
2-(µορφολινοθειο)βενζοθειαζόλιο C

11
H
12
N
2
OS

2

203-058-7 102-82-9
τριβουτυλαµίνη C

12
H
27
N
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203-070-2 103-01-5
N-φαινυλογλυκίνη C

8
H
9
NO

2

203-079-1 103-09-3
οξικό 2-αιθυλεξυλο C

10
H
20
O
2

203-080-7 103-11-7
ακρυλικό 2-αιθυλεξυλο C

11
H
20
O
2

203-090-1 103-23-1
αδιπικό δις(2-αιθυλεξυλο) C

22
H
42
O
4

203-118-2 103-50-4
οξειδιο του διβενζυλιου C

14
H
14
O

203-135-5 103-69-5
Ν-αιθυλανιλίνη C

8
H
11
N

203-136-0 103-70-8
φορµανιλίδιο C

7
H
7
NO

203-137-6 103-71-9
ισοκυανικό φαινυλο C

7
H
5
NO

203-150-7 103-84-4
ακετανιλίδιο C

8
H
9
NO

203-157-5 103-90-2
παρακεταµόλη C

8
H
9
NO

2

203-180-0 104-15-4
τολουενο-4-σουλφονικό οξύ C

7
H
8
O
3
S

203-212-3 104-54-1
κινναµυλικη αλκοόλη C

9
H
10
O

203-213-9 104-55-2
κινναµαλδεΰδη C

9
H
8
O

203-234-3 104-76-7
2-αιθυλεξαν-1-όλη C

8
H
18
O

203-253-7 104-93-8
4-µεθυλανισόλη C

8
H
10
O

203-254-2 104-94-9
π-ανισιδίνη C

7
H
9
NO

203-265-2 105-05-5
1,4-διαιθυλοβενζόλιο C

10
H
14

203-293-5 105-38-4
προπιονικό βινυλο C

5
H
8
O
2

203-294-0 105-39-5
χλωροοξικό αιθυλο C

4
H
7
ClO

2

203-299-8 105-45-3
ακετοοξεικό µεθυλο C

5
H
8
O
3

203-305-9 105-53-3
µηλονικό διαιθυλο C

7
H
12
O
4

203-313-2 105-60-2
ε-καπρολακτάµη C

6
H
11
NO

203-328-4 105-76-0
µηλεϊνικό διβουτυλο C

12
H
20
O
4

203-383-4 106-31-0
βουτυρικος ανυδρίτης C

8
H
14
O
3

203-396-5 106-42-3
π-ξυλόλιο C

8
H
10

203-397-0 106-43-4
4-χλωροτολουολη C

7
H
7
Cl

203-398-6 106-44-5
π-κρεσόλη C

7
H
8
O

203-400-5 106-46-7
1,4-διχλωροβενζόλιο C

6
H
4
Cl

2
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203-402-6 106-48-9
4-χλωροφαινόλη C

6
H
5
ClO

203-403-1 106-49-0
π-τολουιδίνη C

7
H
9
N

203-419-9 106-65-0
ηλεκτρικό διµεθυλο C

6
H
10
O
4

203-430-9 106-75-2
δις(χλωροµυρµηκικό)οξυδιαιθυλένιο C

6
H
8
Cl

2
O
5

203-438-2 106-88-7
1,2-εποξυβουτάνιο C

4
H
8
O

203-439-8 106-89-8
1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο C

3
H
5
ClO

203-444-5 106-93-4
1,2-διβρωµοαιθάνιο C

2
H
4
Br

2

203-448-7 106-97-8
βουτάνιο, καθαρό C

4
H
10

203-449-2 106-98-9
βουτ-1-ένιο C

4
H
8

203-450-8 106-99-0
βουτα-1,3-διένιο C

4
H
6

203-452-9 107-01-7
βουτενιο, µιγµα ισοµερών -1- και -2- C

4
H
8

203-453-4 107-02-8
ακρυλαλδεΰδηακρολεινη C

3
H
4
O

203-457-6 107-05-1
3-χλωροπροπένιο C

3
H
5
Cl

203-458-1 107-06-2
1,2-διχλωροαιθάνιοδιχλωριδιο του αιθυλενιου C

2
H
4
Cl

2

203-462-3 107-10-8
προπυλαµίνη C

3
H
9
N

203-464-4 107-12-0
προπιονονιτρίλιο C

3
H
5
N

203-466-5 107-13-1
ακρυλονιτρίλιο C

3
H
3
N

203-468-6 107-15-3
αιθυλενοδιαµίνη C

2
H
8
N
2

203-470-7 107-18-6
αλλυλικη αλκοόλη C

3
H
6
O

203-473-3 107-21-1
αιθανο-1,2-διόλη C

2
H
6
O
2

203-474-9 107-22-2
γλυοξάλη C

2
H
2
O
2

203-475-4 107-25-5
µεθυλο-βινυλικος αιθέρας C

3
H
6
O

203-481-7 107-31-3
µυρµηκικό µεθυλο C

2
H
4
O
2

203-489-0 107-41-5
2-µεθυλοπεντανο-2,4-διόλη C

6
H
14
O
2

203-508-2 107-64-2
χλωρίδιο του διµεθυλοδιδεκαοκτυλαµµωνίου C

38
H
80
N.Cl

203-509-8 107-66-4
υδρογονοφωσφορικό διβουτύλιο C

8
H
19
O
4
P

203-527-6 107-86-8
3-µεθυλοβουτεν-2-άλη C

5
H
8
O

203-532-3 107-92-6
βουτυρικό οξύ C

4
H
8
O
2
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203-539-1 107-98-2
1-µεθοξυπροπαν-2-όλη C

4
H
10
O
2

203-542-8 108-01-0
2-διµεθυλαµινοαιθανόλη C

4
H
11
NO

203-545-4 108-05-4
οξικό βινυλο C

4
H
6
O
2

203-550-1 108-10-1
4-µεθυλοπενταν-2-όνηισοβουτυλοµεθυλοκετονη C

6
H
12
O

203-551-7 108-11-2
4-µεθυλοπενταν-2-όλη C

6
H
14
O

203-560-6 108-20-3
διισοπροπυλικος αιθέρας C

6
H
14
O

203-561-1 108-21-4
οξικό ισοπροπυλο C

5
H
10
O
2

203-562-7 108-22-5
οξικό ισοπροπεκυλο C

5
H
8
O
2

203-564-8 108-24-7
οξικός ανυδρίτης C

4
H
6
O
3

203-571-6 108-31-6
µηλεινικος ανυδρίτης C

4
H
2
O
3

203-576-3 108-38-3
µ-ξυλόλιο C

8
H
10

203-577-9 108-39-4
µ-κρεσόλη C

7
H
8
O

203-581-0 108-42-9
3-χλωροανιλίνη C

6
H
6
ClN

203-583-1 108-44-1
µ-τολουιδίνη C

7
H
9
N

203-584-7 108-45-2
µ-φαινυλενοδιαµίνη C

6
H
8
N
2

203-585-2 108-46-3
ρεσορκινόλη C

6
H
6
O
2

203-603-9 108-65-6
οξικό 2-µεθοξυ-1-µεθυλαιθύλιο C

6
H
12
O
3

203-604-4 108-67-8
µεσιτυλένιο C

9
H
12

203-606-5 108-68-9
3,5-ξυλενόλη C

8
H
10
O

203-608-6 108-70-3
1,3,5-τριχλωροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

3

203-614-9 108-77-0
2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνη C

3
Cl

3
N
3

203-615-4 108-78-1
µελαµίνη C

3
H
6
N
6

203-618-0 108-80-5
κυανουρικο οξύ C

3
H
3
N
3
O
3

203-619-6 108-82-7
2,6-διµεθυλεπταν-4-όλη C

9
H
20
O

203-620-1 108-83-8
2,6-διµεθυλεπταν-4-όνη C

9
H
18
O

203-624-3 108-87-2
µεθυλοκυκλοεξάνιο C

7
H
14

203-625-9 108-88-3
τολουόλιο C

7
H
8

203-626-4 108-89-4
4-µεθυλοπυριδίνη C

6
H
7
N
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203-628-5 108-90-7
χλωροβενζόλιο C

6
H
5
Cl

203-629-0 108-91-8
κυκλοεξυλαµίνη C

6
H
13
N

203-630-6 108-93-0
κυκλοεξανόλη C

6
H
12
O

203-631-1 108-94-1
κυκλοεξανόνη C

6
H
10
O

203-632-7 108-95-2
φαινόλη, χηµικως καθαρη C

6
H
6
O

203-636-9 108-99-6
3-µεθυλοπυριδίνη C

6
H
7
N

203-643-7 109-06-8
2-µεθυλοπυριδίνη C

6
H
7
N

203-678-8 109-53-5
ισοβουτυλο-βινυλικος αιθέρας C

6
H
12
O

203-680-9 109-55-7
3-αµινοπροπυλοδιµεθυλαµίνη C

5
H
14
N
2

203-686-1 109-60-4
οξικό προπυλο C

5
H
10
O
2

203-692-4 109-66-0
πεντάνιο C

5
H
12

203-696-6 109-69-3
1-χλωροβουτάνιο C

4
H
9
Cl

203-697-1 109-70-6
1-βρωµο-3-χλωροπροπάνιο C

3
H
6
BrCl

203-699-2 109-73-9
βουτυλαµίνη C

4
H
11
N

203-713-7 109-86-4
2-µεθοξυαιθανόλη C

3
H
8
O
2

203-716-3 109-89-7
διαιθυλαµίνη C

4
H
11
N

203-718-4 109-92-2
αιθυλο-βινυλικος αιθέρας C

4
H
8
O

203-726-8 109-99-9
τετραυδροφουράνιο C

4
H
8
O

203-728-9 110-01-0
τετραυδροθειοφαίνιο C

4
H
8
S

203-733-6 110-05-4
υπεροξείδιο του δι-τερτ-βουτυλου C

8
H
18
O
2

203-737-8 110-12-3
5-µεθυλεξαν-2-όνη C

7
H
14
O

203-740-4 110-15-6
ηλεκτρικό οξύ C

4
H
6
O
4

203-742-5 110-16-7
µηλεϊνικό οξύ C

4
H
4
O
4

203-743-0 110-17-8
φουµαρικό οξύ C

4
H
4
O
4

203-745-1 110-19-0
οξικό ισοβουτυλο C

6
H
12
O
2

203-747-2 110-21-4
1,1-υδραζωφορµαµίδιο C

2
H
6
N
4
O
2

203-751-4 110-27-0
µυριστικό ισοπροπυλο C

17
H
34
O
2

203-755-6 110-30-5
N,N'-αιθυλενοδι(στεαταµίδιο) C

38
H
76
N
2
O
2
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203-766-6 110-42-9
δεκανοΐκο µεθυλο C

11
H
22
O
2

203-768-7 110-44-1
εξα-2,4-διενοϊκό οξύ C

6
H
8
O
2

203-772-9 110-49-6
οξικό 2-µεθοξυαιθυλο C

5
H
10
O
3

203-777-6 110-54-3
εξάνιο C

6
H
14

203-786-5 110-63-4
βουτανο-1,4-διόλη C

4
H
10
O
2

203-787-0 110-64-5
βουτ-2-ενο-1,4-διόλη C

4
H
8
O
2

203-788-6 110-65-6
βουτ-2-υνο-1,4-διόλη C

4
H
6
O
2

203-794-9 110-71-4
1,2-διµεθοξυαιθάνιο C

4
H
10
O
2

203-802-0 110-77-0
2-(αιθυλθειο)αιθανόλη C

4
H
10
OS

203-804-1 110-80-5
2-αιθοξυαιθανόλη C

4
H
10
O
2

203-806-2 110-82-7
κυκλοεξάνιο C

6
H
12

203-808-3 110-85-0
πιπεραζίνη C

4
H
10
N
2

203-809-9 110-86-1
πυριδίνη C

5
H
5
N

203-812-5 110-88-3
1,3,5-τριοξάνιο C

3
H
6
O
3

203-815-1 110-91-8
µορφολίνη C

4
H
9
NO

203-817-2 110-94-1
γλουταρικο οξύ C

5
H
8
O
4

203-820-9 110-97-4
1,1'-ιµινοδιπροπαν-2-όλη C

6
H
15
NO

2

203-821-4 110-98-5
1,1'-οξυδιπροπαν-2-όλη C

6
H
14
O
3

203-835-0 111-11-5
οκτανοϊκό µεθυλο C

9
H
18
O
2

203-838-7 111-14-8
επτανοϊκό οξύ C

7
H
14
O
2

203-839-2 111-15-9
οξικό 2-αιθοξυαιθυλο C

6
H
12
O
3

203-851-8 111-26-2
εξυλαµίνη C

6
H
15
N

203-856-5 111-30-8
γλουταραλδευδη C

5
H
8
O
2

203-865-4 111-40-0
2,2'-ιµινοδι(αιθυλαµίνη) C

4
H
13
N
3

203-867-5 111-41-1
2-(2-αµινοαιθυλαµινο)αιθανόλη C

4
H
12
N
2
O

203-868-0 111-42-2
2,2'-ιµινοδιαιθανόλη C

4
H
11
NO

2

203-870-1 111-44-4
δις(2-χλωροαιθυλικος)αιθέρας C

4
H
8
Cl

2
O

203-872-2 111-46-6
2,2'-οξυδιαιθανόλη C

4
H
10
O
3
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203-874-3 111-48-8
θειοδιγλυκόλη C

4
H
10
O
2
S

203-893-7 111-66-0
οκτ-1-ένιο C

8
H
16

203-896-3 111-69-3
αδιπονιτρίλιο C

6
H
8
N
2

203-905-0 111-76-2
2-βουτοξυαιθανόλη C

6
H
14
O
2

203-906-6 111-77-3
2-(2-µεθοξυαιθοξυ)αιθανόλη C

5
H
12
O
3

203-907-1 111-78-4
κυκλοοκτα-1,5-διένιο C

8
H
12

203-911-3 111-82-0
λαυρικό µεθυλο C

13
H
26
O
2

203-915-5 111-85-3
1-χλωροοκτάνιο C

8
H
17
Cl

203-917-6 111-87-5
οκταν-1-όλη C

8
H
18
O

203-918-1 111-88-6
οκτανο-1-θειόλη C

8
H
18
S

203-919-7 111-90-0
2-(2-αιθοξυαιθοξυ)αιθανόλη C

6
H
14
O
3

203-921-8 111-92-2
διβουτυλαµίνη C

8
H
19
N

203-924-4 111-96-6
δις(2-µεθοξυαιθυλικος)αιθέρας C

6
H
14
O
3

203-933-3 112-07-2
οξικό 2-βουτοξυαιθυλο C

8
H
16
O
3

203-943-8 112-18-5
δωδεκυλοδιµεθυλαµίνη C

14
H
31
N

203-950-6 112-24-3
τριαιντίνη C

6
H
18
N
4

203-953-2 112-27-6
2,2'-αιθυλενοδιοξυδιαιθανόλη C

6
H
14
O
4

203-956-9 112-30-1
δεκαν-1-όλη C

10
H
22
O

203-961-6 112-34-5
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη C

8
H
18
O
3

203-962-1 112-35-6
2-(2-(2-µεθοξυαιθοξυ)αιθοξυ)αιθανόλη C

7
H
16
O
4

203-967-9 112-40-3
δωδεκάνιο C

12
H
26

203-978-9 112-50-5
2-(2-(2-αιθοξυαιθοξυ)αιθοξυ)αιθανόλη C

8
H
18
O
4

203-982-0 112-53-8
δωδεκαν-1-όλη C

12
H
26
O

203-984-1 112-55-0
δωδεκανο-1-θειόλη C

12
H
26
S

203-986-2 112-57-2
3,6,9-τριαζαενδεκαµεθυλενοδιαµίνη C

8
H
23
N
5

203-998-8 112-70-9
δεκατριαν-1-όλη C

13
H
28
O

204-000-3 112-72-1
δεκατετρανόλη C

14
H
30
O

204-004-5 112-76-5
χλωρίδιο του στεατοϋλίου C

18
H
35
ClO
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204-017-6 112-92-5
δεκαοκταν-1-όλη C

18
H
38
O

204-038-0 113-98-4
[2Σ-(2α,5α,6β)]-3,3-διµεθυλ-7-οξο-6-(φαινυλακεταµιδο)-4-θεια-1-αζαδι-

κυκλο[3.2.0]επτανο-2-καρβοξυλικό κάλιο C
16
H
18
N
2
O
4
S.K

204-043-8 114-26-1
προποχθρ Ψ

11
H
15
NO

3

204-062-1 115-07-1
προπένιο C

3
H
6

204-065-8 115-10-6
διµεθυλικος αιθέρας C

2
H
6
O

204-066-3 115-11-7
2-µεθυλοπροπένιοισοβουτενιο C

4
H
8

204-068-4 115-18-4
2-µεθυλοβουτ-3-εν-2-όλη C

5
H
10
O

204-070-5 115-19-5
2-µεθυλοβουτ-3-υν-2-όλη C

5
H
8
O

204-104-9 115-77-5
πενταερυθριτόλη C

5
H
12
O
4

204-112-2 115-86-6
φωσφορικό τριφαινυλο C

18
H
15
O
4
P

204-118-5 115-96-8
φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθυλο) C

6
H
12
Cl

3
O
4
P

204-122-7 116-02-9
3,3,5-τριµεθυλοκυκλοεξανόλη C

9
H
18
O

204-126-9 116-14-3
τετραφθοροαιθυλένιο C

2
F
4

204-127-4 116-15-4
εξαφθοροπροπένιο C

3
F
6

204-137-9 116-37-0
1,1'-ισοπροπυλιδενοδις(π-φαινυλενοξυ)διπροπαν-2-όλη C

21
H
28
O
4

204-159-9 116-81-4
1-αµινο-4-βρωµο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικό

οξύ C
14
H
8
BrNO

5
S

204-188-7 117-42-0
8-αµινοναφθαλενο-1,3,6-τρισουλφονικό οξύ C

10
H
9
NO

9
S
3

204-211-0 117-81-7
φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλο) C

24
H
38
O
4

204-214-7 117-84-0
φθαλικό διοκτύλιο C

24
H
38
O
4

204-246-1 118-33-2
6-αµινοναφθαλενο-1,3-δισουλφονικό οξύ C

10
H
9
NO

6
S
2

204-255-0 118-48-9
4H-3,1-βενζοξαζινο-2,4(1H)-διόνηισατοικος ανυδριτης C

8
H
5
NO

3

204-269-7 118-69-4
2,6-διχλωροτολουόλιο C

7
H
6
Cl

2

204-273-9 118-74-1
εξαχλωροβενζόλιο C

6
Cl

6

204-287-5 118-92-3
ανθρανιλικο οξύ C

7
H
7
NO

2

204-289-6 118-96-7
2,4,6-τρινιτροτολουόλιο C

7
H
5
N
3
O
6

204-317-7 119-36-8
σαλικυλικό µεθυλο C

8
H
8
O
3

204-327-1 119-47-1
6,6'-δι-τερτ-βουτυλο-2,2'-µεθυλενοδι-π-κρεσόλη C

23
H
32
O
2
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204-340-2 119-64-2
1,2,3,4-τετραυδροναφθαλένιο C

10
H
12

204-371-1 120-12-7
ανθρακένιο, καθαρό C

14
H
10

204-390-5 120-36-5
διψηλορπροπ Ψ

9
Η

8
Ψλ

2
O
3

204-411-8 120-61-6
τερεφθαλικό διµεθυλο C

10
H
10
O
4

204-424-9 120-78-5
δισουλφίδιο του δι(βενζοθειαζολ-2-υλου) C

14
H
8
N
2
S
4

204-427-5 120-80-9
πυροκατεχόλη C

6
H
6
O
2

204-428-0 120-82-1
1,2,4-τριχλωροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

3

204-429-6 120-83-2
2,4-διχλωροφαινόλη C

6
H
4
Cl

2
O

204-445-3 121-03-9
4-νιτροτολουενο-2-σουλφονικό οξύ C

7
H
7
NO

5
S

204-450-0 121-14-2
2,4-δινιτροτολουολη C

7
H
6
N
2
O
4

204-469-4 121-44-8
τριαιθυλαµίνη C

6
H
15
N

204-471-5 121-45-9
φωσφορώδες τριµεθυλο C

3
H
9
O
3
P

204-482-5 121-57-3
σουλφανιλικό οξύ C

6
H
7
NO

3
S

204-493-5 121-69-7
N,N-διµεθυλανιλίνη C

8
H
11
N

204-496-1 121-73-3
1-χλωρο-3-νιτροβενζόλιο C

6
H
4
ClNO

2

204-501-7 121-86-8
2-χλωρο-4-νιτροτολουολη C

7
H
6
ClNO

2

204-502-2 121-87-9
2-χλωρο-4-νιτροανιλίνη C

6
H
5
ClN

2
O
2

204-506-4 121-91-5
ισοφθαλικο οξύ C

8
H
6
O
4

204-524-2 122-14-5
φενιτροτηιον Ψ

9
Η

12
ΝO

5
ΠΣ

204-528-4 122-20-3
1,1',1”-νιτριλοτριπροπαν-2-όλη C

9
H
21
NO

3

204-539-4 122-39-4
διφαινυλαµίνη C

12
H
11
N

204-550-4 122-51-0
ορθοµυρµηκικό τριαιθυλο C

7
H
16
O
3

204-552-5 122-52-1
φωσφορώδες τριαιθυλο C

6
H
15
O
3
P

204-591-8 123-01-3
δωδεκυλοβενζόλιο C

18
H
30

204-596-5 123-05-7
2-αιθυλεξανάλη C

8
H
16
O

204-616-2 123-30-8
4-αµινοφαινόλη C

6
H
7
NO

204-617-8 123-31-9
υδροκινόνη C

6
H
6
O
2

204-622-5 123-35-3
7-µεθυλο-3-µεθυλενοκτα-1,6-διένιο C

10
H
16
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204-623-0 123-38-6
προπιοναλδεΰδη C

3
H
6
O

204-624-6 123-39-7
N-µεθυλοφορµαµίδιο C

2
H
5
NO

204-626-7 123-42-2
4-υδροξυ-4-µεθυλοπενταν-2-όνη C

6
H
12
O
2

204-634-0 123-54-6
πεντανο-2,4-διόνη C

5
H
8
O
2

204-638-2 123-62-6
προπιονικος ανυδρίτης C

6
H
10
O
3

204-646-6 123-72-8
βουτυραλδεΰδη C

4
H
8
O

204-650-8 123-77-3
Ψ,Ψ'-αζωδι(φορµαµίδιο) C

2
H
4
N
4
O
2

204-658-1 123-86-4
οξικό ν-βουτυλο C

6
H
12
O
2

204-661-8 123-91-1
1,4-διοξάνη C

4
H
8
O
2

204-673-3 124-04-9
αδιπικό οξύ C

6
H
10
O
4

204-677-5 124-07-2
οκτανοϊκό οξύ C

8
H
16
O
2

204-679-6 124-09-4
εξαµεθυλενοδιαµίνη C

6
H
16
N
2

204-685-9 124-17-4
οξικό 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο C

10
H
20
O
4

204-686-4 124-18-5
δεκάνιο C

10
H
22

204-695-3 124-30-1
δεκαοκτυλαµίνη C

18
H
39
N

204-697-4 124-40-3
διµεθυλαµίνη, σε υδατικό διάλυµα C

2
H
7
N

204-699-5 124-41-4
µεθοξειδιο του νάτριου CH

4
O.Na

204-709-8 124-68-5
2-αµινο-2-µεθυλοπροπανόλη C

4
H
11
NO

204-727-6 125-12-2
οξικό εξω-1,7,7-τριµεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτ-2-ύλιο C

12
H
20
O
2

204-781-0 126-30-7
2,2-διµεθυλοπροπανο-1,3-διόλη C

5
H
12
O
2

204-794-1 126-58-9
2,2,2',2'-τετρακις(υδροξυµεθυλ)-3,3'-οξυδιπροπαν-1-όλη C

10
H
22
O
7

204-800-2 126-73-8
φωσφορικό τριβουτυλο C

12
H
27
O
4
P

204-818-0 126-99-8
2-χλωροβουτα-1,3-διένιο C

4
H
5
Cl

204-822-2 127-08-2
οξικό κάλιο C

2
H
4
O
2
.K

204-823-8 127-09-3
οξικό νάτριο C

2
H
4
O
2
.Na

204-825-9 127-18-4
τετραχλωροαιθυλένιο C

2
Cl

4

204-826-4 127-19-5
N,N-διµεθυλακεταµίδιο C

4
H
9
NO

204-854-7 127-65-1
τοσυλχλωραµίδιο νατριου C

7
H
8
ClNO

2
S.Na
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204-857-3 127-68-4
3-νιτροβενζολοσουλφονικό νάτριο C

6
H
5
NO

5
S.Na

204-872-5 127-91-3
πιν-2(10)-ένιο C

10
H
16

204-875-1 128-03-0
διµεθυλοδιθειοκαρβαµιδικό κάλιο C

3
H
7
NS

2
.K

204-876-7 128-04-1
διµεθυλοδιθειοκαρβαµιδικό νάτριο C

3
H
7
NS

2
.Na

204-881-4 128-37-0
2,6-δι-τερτ-βουτυλο-π-κρεσόλη C

15
H
24
O

204-886-1 128-44-9
1,1-διοξείδιο της 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνης, το άλας µε

νατριο C
7
H
5
NO

3
S.Na

205-010-0 131-09-9
2-χλωροανθρακινόνη C

14
H
7
ClO

2

205-011-6 131-11-3
φθαλικό διµεθυλο C

10
H
10
O
4

205-025-2 131-52-2
πενταχλωροφαινοξειδιο του νάτριου C

6
HCl

5
O.Na

205-107-8 133-49-3
πενταχλωροβενζολοθειόλη C

6
HCl

5
S

205-138-7 134-32-7
1-ναφθυλαµίνη C

10
H
9
N

205-182-7 135-19-3
2-ναφθόλη C

10
H
8
O

205-286-2 137-26-8
θειραµη C

6
H
12
N
2
S
4

205-288-3 137-30-4
ζιραµ Ψ

6
Η

12
Ν

2
Σ
4
Ζν

205-290-4 137-40-6
προπιονικό νάτριο C

3
H
6
O
2
.Na

205-293-0 137-42-8
µεταµ-σοδιθµ Ψ

2
Η

5
ΝΣ

2
.Να

205-341-0 138-86-3
διπεντένιο, ακατέργαστο C

10
H
16

205-347-3 139-02-6
φαινοξειδιο του νάτριου C

6
H
6
O.Na

205-381-9 139-89-9
2-(καρβοξυλατοµεθυλ(2-υδροξυαιθυλ)αµινο)αιθυλιµινοδι(οξικό)τρινά-

τριο C
10
H
18
N
2
O
7
.3Na

205-388-7 139-96-8
θειικό τρις(2-υδροξυαιθυλ)αµµώνιο δεκύλιο C

12
H
26
O
4
S.C

6
H
15
NO

3

205-391-3 140-01-2
(καρβοξυλατοµεθυλ)ιµινοδισ(αιθυλενονιτριλο)τετραοξεικό πεντανά-

τριο C
14
H
23
N
3
O
10
.5Na

205-399-7 140-11-4
οξικό βενζυλο C

9
H
10
O
2

205-410-5 140-29-4
φαινυλακετονιτρίλιο C

8
H
7
N

205-411-0 140-31-8
2-(πιπεραζιν-1-υλ)αιθυλαµίνη C

6
H
15
N
3

205-426-2 140-66-9
4-(1,1,3,3-τετραµεθυλοβουτυλο)φαινόλη C

14
H
22
O

205-438-8 140-88-5
ακρυλικό αιθυλο C

5
H
8
O
2

205-443-5 140-93-2
προξαν-νάτριο (ΙΣΟ) C

4
H
8
OS

2
.Na
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205-480-7 141-32-2
ακρυλικό βουτυλο C

7
H
12
O
2

205-483-3 141-43-5
2-αµινοαιθανόλη C

2
H
7
NO

205-488-0 141-53-7
µυρµηκικό νάτριο CH

2
O
2
.Na

205-500-4 141-78-6
οξικό αιθυλο C

4
H
8
O
2

205-502-5 141-79-7
4-µεθυλοπεντ-3-εν-2-όνη C

6
H
10
O

205-516-1 141-97-9
ακετοοξικό αιθυλο C

6
H
10
O
3

205-547-0 142-59-6
ναβαµ Ψ

4
Η

8
Ν

2
Σ
4
.2Να

205-554-9 142-72-3
δι(οξικό)µαγνήσιο C

2
H
4
O
2
.½Mg

205-563-8 142-82-5
επτάνιο C

7
H
16

205-565-9 142-84-7
διπροπυλαµίνη C

6
H
15
N

205-570-6 142-90-5
µεθακρυλικό δωδεκυλο C

16
H
30
O
2

205-592-6 143-22-6
2-(2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ)αιθανόλη C

10
H
22
O
4

205-599-4 143-33-9
κυανίδιο του νάτριου CNNa

205-633-8 144-55-8
υδρογονοανθρακικό νάτριο CH

2
O
3
.Na

205-634-3 144-62-7
οξαλικό οξύ C

2
H
2
O
4

205-685-1 147-14-8
τετραβενζο-5,10,15,20-διαζαπορφυρινοφθαλοκυανίνη C

32
H
16
CuN

8

205-736-8 149-30-4
βενζοθειαζολ-2-θειόλη C

7
H
5
NS

2

205-743-6 149-57-5
2-αιθυλεξανοϊκό οξύ C

8
H
16
O
2

205-745-7 149-73-5
ορθοµυρµηκικό τριµεθυλο C

4
H
10
O
3

205-753-0 150-13-0
4-αµινοβενζοϊκό οξύ C

7
H
7
NO

2

205-771-9 150-78-7
1,4-διµεθοξυβενζόλιο C

8
H
10
O
2

205-788-1 151-21-3
θειικό νάτριο δωδεκυλο C

12
H
26
O
4
S.Na

205-792-3 151-50-8
κυανίδιο του κάλιου CKN

205-793-9 151-56-4
αζιριδίνη C

2
H
5
N

205-855-5 156-43-4
π-φαινετιδίνη C

8
H
11
NO

206-019-2 288-32-4
ιµιδαζόλιο C

3
H
4
N
2

206-022-9 288-88-0
1,2,4-τριαζόλιο C

2
H
3
N
3

206-033-9 294-62-2
κυκλοδωδεκάνιο C

12
H
24
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206-050-1 298-00-0
παρατηιον-µετηυλ Ψ

8
Η

10
ΝΟ

5
ΠΣ

206-056-4 298-07-7
υδρογονοφωσφορικό δις(2-αιθυλεξυλο) C

16
H
35
O
4
P

206-058-5 298-12-4
γλυοξύλικο οξυ C

2
H
2
O
3

206-059-0 298-14-6
υδρογονοανθρακικό κάλιο CH

2
O
3
.K

206-114-9 302-01-2
υδραζίνη H

4
N
2

206-354-4 330-54-1
διθρον Ψ

9
Η

10
Ψλ

2
Ν

2
Ο

206-537-9 353-59-3
βρωµοχλωροδιφθοροµεθάνιο CBrClF

2

206-991-8 409-21-2
καρβίδιο του πυρίτιου CSi

206-992-3 420-04-2
κυαναµίδιο CH

2
N
2

207-312-8 461-58-5
κυανογουανιδίνηδικυανοδιαµιδιο C

2
H
4
N
4

207-336-9 463-51-4
κετένιο C

2
H
2
O

207-439-9 471-34-1
ανθρακικό ασβέστιο CH

2
O
3
.Ca

207-586-9 482-89-3
2-(1,3-διυδρο-3-οξο-2H-ινδαζολ-2-υλιδενο)-1,2-διυδρο-3H-ινδολ-3-

όνη C
16
H
10
N
2
O
2

207-826-2 496-72-0
4-µεθυλο-ο-φαινυλενοδιαµίνη C

7
H
10
N
2

207-838-8 497-19-8
ανθρακικό νάτριο CH

2
O
3
.2Na

207-938-1 502-44-3
εξαν-6-ολίδιο C

6
H
10
O
2

207-950-7 502-69-2
6,10,14-τριµεθυλοδεκαπενταν-2-όνη C

18
H
36
O

208-008-8 505-32-8
3,7,11,15-τετραµεθυλοδεκαεξ-1-εν-3-όλη C

20
H
40
O

208-052-8 506-77-4
χλωρίδιο του κυανογενιου CClN

208-058-0 506-87-6
ανθρακικό διαµµώνιο CH

2
O
3
.2H

3
N

208-060-1 506-93-4
νιτρικό γουανιδίνιο CH

5
N
3
.HNO

3

208-167-3 513-77-9
ανθρακικό βάριο, φυσικό CH

2
O
3
.Ba

208-419-2 527-60-6
2,4,6-τριµεθυλοφαινόλη C

9
H
12
O

208-534-8 532-32-1
βενζοϊκό νάτριο C

7
H
6
O
2
.Na

208-576-7 533-74-4
δαζοµετ Ψ

5
Η

10
Ν

2
Σ
2

208-580-9 533-96-0
υδρογονοδιανθρακικό τρινάτριο CH

2
O
3
.3/

2
Na

208-754-4 540-72-7
θειοκυανικό νάτριο CHNS.Na
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208-778-5 541-41-3
χλωροµυρµηκικό αιθυλο C

3
H
5
ClO

2

208-792-1 541-73-1
1,3-διχλωροβενζόλιο C

6
H
4
Cl

2

208-826-5 542-75-6
1,3-διχλωροπροπένιο C

3
H
4
Cl

2

208-835-4 542-92-7
κυκλοπενταδιένιο C

5
H
6

208-863-7 544-17-2
διµυρµηκικό ασβέστιο CH

2
O
2
.½Ca

208-875-2 544-63-8
µυριστικό οξύ, χηµικως καθαρό C

14
H
28
O
2

208-915-9 546-93-0
ανθρακικό µαγνήσιο CH

2
O
3
.Mg

208-993-4 551-16-6
6-αµινοπενικιλλανικο οξύ C

8
H
12
N
2
O
3
S

209-008-0 552-30-7
1,2-ανυδριτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξύλικόυ οξεος C

9
H
4
O
5

209-062-5 554-13-2
ανθρακικό λίθιο CH

2
O
3
.2Li

209-136-7 556-67-2
οκταµεθυλοκυκλοτετρασιλοξανη C

8
H
24
O
4
Si

4

209-141-4 556-82-1
3-µεθυλοβουτ-2-εν-1-όλη C

5
H
10
O

209-151-9 557-05-1
διστεατικός ψευδαργυροσ, χηµικως καθαρός C

18
H
36
O
2
.½Zn

209-251-2 563-47-3
3-χλωρο-2-µεθυλοπροπένιο C

4
H
7
Cl

209-400-1 576-26-1
2,6-ξυλενόλη C

8
H
10
O

209-514-1 583-61-9
2,3-διµεθυλοπυριδίνη C

7
H
9
N

209-527-2 584-03-2
βουτανο-1,2-διόλη C

4
H
10
O
2

209-529-3 584-08-7
ανθρακικό κάλιο CH

2
O
3
.2K

209-544-5 584-84-9
διισοκυανικό 4-µεθυλο-µ-φαινυλένιο C

9
H
6
N
2
O
2

209-691-5 590-86-3
ισοβαλεριαναλδεΰδη C

5
H
10
O

209-751-0 592-35-8
καρβαµιδικό βουτυλο C

5
H
11
NO

2

209-753-1 592-41-6
εξ-1-ένιο C

6
H
12

209-803-2 593-70-4
χλωροφθοροµεθάνιο CH

2
ClF

209-810-0 593-81-7
χλωρίδιο του τριµεθυλαµµώνιου C

3
H
9
N.ClH

209-840-4 594-42-3
χλωρίδιο του τριχλωροµεθανοσουλφαινυλου CCl

4
S

209-940-8 598-56-1
αιθυλοδιµεθυλαµίνη C

4
H
11
N

209-952-3 598-78-7
2-χλωροπροπιονικο οξύ C

3
H
5
ClO

2

210-036-0 603-35-0
τριφαινυλοφωσφίνη C

18
H
15
P
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210-095-2 605-71-0
1,5-δινιτροναφθαλένιο C

10
H
6
N
2
O
4

210-248-3 611-06-3
1,3-διχλωρο-4-νιτροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

2
NO

2

210-359-7 613-90-1
κυανίδιο του βενζοϋλίου C

8
H
5
NO

210-483-1 616-45-5
2-πυρολιδόνη C

4
H
7
NO

210-557-3 618-62-2
3,5-διχλωρονιτροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

2
NO

2

210-620-5 619-93-2
ψισ-4,4'-δινιτροστιλβένιο C

14
H
10
N
2
O
4

210-708-3 621-82-9
κινναµικο οξύ C

9
H
8
O
2

210-848-5 624-48-6
µηλεϊνικό διµεθυλο C

6
H
8
O
4

210-855-3 624-64-6
(Ε)-βουτ-2-ένιο C

4
H
8

210-866-3 624-83-9
ισοκυανικό µεθυλο C

2
H
3
NO

210-871-0 624-92-0
δισουλφίδιο του διµεθυλου C

2
H
6
S
2

211-020-6 627-93-0
αδιπικό διµεθυλο C

8
H
14
O
4

211-074-0 629-11-8
εξανο-1,6-διόλη C

6
H
14
O
2

211-093-4 629-50-5
δεκατριάνιο C

13
H
28

211-096-0 629-59-4
δεκατετράνιο C

14
H
30

211-128-3 630-08-0
µονοξείδιο του ανθρακα CO

211-448-3 645-62-5
2-αιθυλεξ-2-ενάλη C

8
H
14
O

211-617-1 674-82-8
βουτ-3-εν-3-ολίδιο C

4
H
4
O
2

211-661-1 682-09-7
2,2-δις(αλλυλοξυµεθυλο)βουταν-1-όλη C

12
H
22
O
3

211-694-1 687-47-8
(Σ)-2-υδροξυπροπιονικό αιθύλιο C

5
H
10
O
3

211-746-3 693-23-2
δωδεκανοδιοικο οξύ C

12
H
22
O
4

211-838-3 700-13-0
2,3,5-τριµεθυλυδροκινόνη C

9
H
12
O
2

211-914-6 709-98-8
προπανιλ Ψ

9
Η

9
Ψλ

2
ΝΟ

212-058-6 757-86-8
[(διµεθοξυφωσφινοθειοϋλο)θειο]οξικό µεθύλιο C

5
H
11
O
4
PS

2

212-079-0 760-23-6
3,4-διχλωροβουτ-1-ένιο C

4
H
6
Cl

2

212-081-1 760-67-8
χλωρίδιο του 2-αιθυλοεξανοϋλίου C

8
H
15
ClO

212-091-6 762-04-9
φωσφονικό διαιθυλο C

4
H
11
O
3
P

212-110-8 763-32-6
3-µεθυλοβουτ-3-εν-1-όλη C

5
H
10
O
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212-121-8 764-41-0
1,4-διχλωροβουτ-2-ένιο C

4
H
6
Cl

2

212-344-0 793-24-8
N-1,3-διµεθυλοβουτυλο-N-φαινυλο-π-φαινυλενοδιαµίνη C

18
H
24
N
2

212-369-7 810-16-2
4,4'-[µεθυλενοδις(µεθυλιµινο)]δις[1,2-διυδρο-1,5-διµεθυλο-2-φαινυλο-

3H-πυραζολ-3-όνη] C
25
H
30
N
6
O
2

212-546-9 825-52-5
(υδροξυιµινο)φαινυλακετονιτρίλιο C

8
H
6
N
2
O

212-595-6 830-13-7
κυκλοδοδεκανόνη C

12
H
22
O

212-646-2 836-30-6
4-νιτρο-N-φαινυλανιλίνη C

12
H
10
N
2
O
2

212-658-8 838-88-0
4,4'-µεθυλενοδι-ο-τολουιδίνη C

15
H
18
N
2

212-660-9 839-90-7
τρις(2-υδροξυαιθυλο)-1,3,5-τριαζινοτριόνη C

9
H
15
N
3
O
6

212-672-4 842-18-2
7-υδροξυναφθαλενο-1,3-δισουλφονικό δικάλιο C

10
H
8
O
7
S
2
.2K

212-762-3 867-56-1
(Σ)-γαλακτικό νάτριο C

3
H
6
O
3
.Na

212-782-2 868-77-9
µεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλο C

6
H
10
O
3

212-783-8 868-85-9
φωσφονικό διµεθυλο C

2
H
7
O
3
P

212-800-9 870-72-4
υδροξυµεθανοσουλφονικό νάτριο CH

4
O
4
S.Na

212-828-1 872-50-4
1-µεθυλο-2-πυρρολιδόνη C

5
H
9
NO

212-958-9 887-76-3
4,4'-αζω-3-υδροξυναφθαλενο-1-σουλφονικό C

10
H
6
N
2
O
4
S

213-030-6 917-61-3
κυανικό νάτριο CHNO.Na

213-086-1 923-02-4
N-(υδροξυµεθυλο)µεθακρυλαµίδιο C

5
H
9
NO

2

213-090-3 923-26-2
µεθακρυλικό 2-υδροξυπροπυλο C

7
H
12
O
3

213-179-7 928-68-7
6-µεθυλεπταν-2-όνη C

8
H
16
O

213-309-2 935-92-2
2,3,6-τριµεθυλο-π-βενζοκινόνη C

9
H
10
O
2

213-424-8 947-04-6
δωδεκανο-12-λακτάµη C

12
H
23
NO

213-497-6 959-26-2
τερεφθαλικό δις(υδροξυαιθύλιο) C

12
H
14
O
6

213-554-5 976-71-6
κανρενόνη C

22
H
28
O
3

213-666-4 999-81-5
ψηλορµεθατ ψηλοριδε Ψ

5
Η

13
ΨλΝ.Ψλ

213-668-5 999-97-3
1,1,1,3,3,3-εξαµεθυλοδισιλαζανη C

6
H
19
NSi

2

213-911-5 1066-33-7
υδρογονανθρακικό αµµώνιο CH

2
O
3
.H

3
N

213-912-0 1066-35-9
χλωρο(διµεθυλο)σιλάνιο C

2
H
7
ClSi
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213-997-4 1071-83-6
γλυπηοσατε Ψ

3
Η

8
ΝO

5
Π

214-005-2 1072-35-1
διστεατικός µόλυβδος, χηµικός καθαρός C

18
H
36
O
2
.½Pb

214-222-2 1115-20-4
3-υδροξυ-2,2-διµεθυλοπροπιονικό 3-υδροξυ-2,2-διµεθυλοπροπυ-

λο C
10
H
20
O
4

214-277-2 1119-40-0
γλουταρικό διµεθύλιο C

7
H
12
O
4

214-419-3 1126-34-7
3-αµινοβενζολοσουλφονικό νάτριο C

6
H
7
NO

3
S.Na

214-566-3 1151-14-0
2-(4-αιθυλοβενζοϋλο)βενζοϊκό οξύ C

16
H
14
O
3

214-604-9 1163-19-5
δις(πενταβρωµοφαινυλικος)αιθέρας C

12
Br

10
O

214-987-2 1241-94-7
φωσφορικό 2-αιθυλεξυλο διφαινυλο C

20
H
27
O
4
P

215-077-8 1300-21-6
διχλωροαιθάνιο C

2
H
4
Cl

2

215-089-3 1300-71-6
ξυλενόλη, χηµικως καθαρη C

8
H
10
O

215-100-1 1302-42-7
διοξείδιο αργίλιου νάτριου AlO

2
.Na

215-116-9 1303-28-2
πεντοξειοδιο του διαρσενικόυ As

2
O
5

215-125-8 1303-86-2
τριοξείδιο του διβόριου B

2
O
3

215-137-3 1305-62-0
διυδροξείδιο του ασβέστίου CaH

2
O
2

215-138-9 1305-78-8
οξείδιο του ασβέστίου CaO

215-146-2 1306-19-0
οξείδιο του κάδµιου CdO

215-154-6 1307-96-6
οξείδιο του κοβαλτίου CoO

215-156-7 1308-04-9
τριοξείδιο του δικοβαλτίου Co

2
O
3

215-157-2 1308-06-1
τετραοξείδιο του τρικοβαλτίου Co

3
O
4

215-160-9 1308-38-9
τριοξείδιο του διχρώµιου Cr

2
O
3

215-167-7 1309-36-0
πυρίτης (FeS

2
) FeS

2

215-168-2 1309-37-1
τριοξείδιο του δισιδηρου Fe

2
O
3

215-169-8 1309-38-2
µαγνητίτος Fe

3
O
4

215-171-9 1309-48-4
οξείδιο του µαγνήσιου MgO

215-174-5 1309-60-0
διοξείδιο του µολυβδου O

2
Pb

215-175-0 1309-64-4
τριοξείδιο του διαντιµόνιου O

3
Sb

2

215-181-3 1310-58-3
υδροξείδιο του κάλιου HKO
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215-185-5 1310-73-2
υδροξείδιο του νάτριου HNaO

215-199-1 1312-76-1
πυριτικού οξέος, άλας καλίου

215-202-6 1313-13-9
διοξείδιο του µαγγάνιου, µεταλλευµα του κεφαλαιου 26 MnO

2

215-204-7 1313-27-5
τριοξείδιο του µολυβδαίνιου MοO

3

215-208-9 1313-59-3
οξείδιο του δινάτριου Na

2
O

215-211-5 1313-82-2
σουλφίδιο του δινάτριου Na

2
S

215-222-5 1314-13-2
οξείδιο του ψευδαργυρου OZn

215-235-6 1314-41-6
επιτεταρτοξειδιο του µολυβδου O

4
Pb

3

215-236-1 1314-56-3
πενταοξείδιο του διφωσφορου O

5
P
2

215-242-4 1314-80-3
πεντασουλφίδιο του διφωσφορου P

2
S
5

215-263-9 1317-33-5
δισουλφίδιο του µολυβδαίνιου MoS

2

215-266-5 1317-35-7
τετραοξείδιο του τριµαγγάνιου Mn

3
O
4

215-267-0 1317-36-8
µονοξείδιο του µολυβδου OPb

215-269-1 1317-38-0
οξείδιο του χαλκου CuO

215-270-7 1317-39-1
οξείδιο του διχαλκου Cu

2
O

215-277-5 1317-61-9
τετραοξείδιο του τρισιδήρου Fe

3
O
4

215-280-1 1317-70-0
ανατάσης (TiO

2
) O

2
Ti

215-282-2 1317-80-2
ρουτίλιο (TiO

2
) O

2
Ti

215-283-8 1318-02-1
ζεόλιθοι
Κρυσταλλικά αργιλλιοπυριτικά, που αποτελούνται από διοξείδιο πυρι-

τίου (SiO
2
)και αλουµίνα (Al

2
O
3
), σε διάφορες αναλογίες και

µεταλλικά οξείδια. Παράγεται µε υδροθερµική κατεργασία
στερεού αργιλλιοπυριτικού ή πηκτής που λαµβάνεται µε αντί-
δραση υδροξειδίου νατρίου ένυδρης αλουµίνας και πυριτικού
νατρίου. Το αρχικώς λαµβανόµενο προϊόν ή το φυσικώς απαντόν
ανάλογο µπορεί µερικώς να υποστεί εναλλαγή ιόντων, για να εισα-
χθούν άλλα κατιόντα. Ειδικοί ζεόλιθοι µπορεί να ταυτοποιηθούν
µε παραστάσεις που δείχνουν την κρυσταλλική δοµή και το
υπερισχύον κατιόν, π.χ. KA, CaX, NaY.

215-293-2 1319-77-3
κρεσόλη, χηµικως καθαρη C

7
H
8
O

215-306-1 1320-67-8
µεθοξυπροπανόλη C

4
H
10
O
2

215-325-5 1321-74-0
διβινυλοβενζόλιο, χηµικως καθαρό C

10
H
10

215-475-1 1327-36-2
αργιλλιοπυριτικό

215-477-2 1327-41-9
χλωριούχο αργίλλιο, βασικό
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215-481-4 1327-53-3
τριοξείδιο του διαρσενικόυ As

2
O
3

215-524-7 1328-53-6
πολυχλωρο χαλκο φθαλοκυανίνη
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index µε τον Colour Index

Constitution Number, C.I. 74260.

215-535-7 1330-20-7
ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών, καθαρό C

8
H
10

215-540-4 1330-43-4
τετραβορικό δινάτριο B

4
Na

2
O
7

215-548-8 1330-78-5
φωσφορικό τρις(µεθυλοφαινύλιο) C

21
H
21
O
4
P

215-565-0 1331-92-6
κινναµαλδεΰδη, παράγωγος του µονοπεντυλίου C

14
H
18
O

215-570-8 1332-37-2
οξείδιο σιδήρου

215-587-0 1333-39-7
υδροξυβενζολοσουλφονικό οξύ C

6
H
6
O
4
S

215-605-7 1333-74-0
υδρογονο H

2

215-607-8 1333-82-0
τριοξείδιο του χρώµιου CrO

3

215-609-9 1333-86-4
αιθάλη

215-647-6 1336-21-6
αµµωνια, υδατικό διάλυµα H

5
NO

215-657-0 1338-02-9
ναφθενικών οξέων, άλατα χαλκού

215-676-4 1341-49-7
υδρογονοδιφθορίδιο του αµµώνιου F

2
H
5
N

215-681-1 1343-88-0
πυριτικού οξέος, άλας µαγνησίου

215-683-2 1343-98-2
πυριτικό οξύ

215-684-8 1344-00-9
πυριτικού οξέος, άλας αργιλλίου νατρίου

215-687-4 1344-09-8
πυριτικού οξέος, άλας νατρίου

215-691-6 1344-28-1
οξείδιο του αργίλιου Al

2
O
3

215-693-7 1344-37-2
θειοχρωµικού µολύβδου, κίτρινο
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index µε τον Colour Index

Constitution Number, C.I. 77603.

215-695-8 1344-43-0
οξείδιο του µαγγανίου MnO

215-710-8 1344-95-2
πυριτικού οξέος, άλας ασβεστίου

215-960-8 1461-25-2
τετραβουτυλοκασσίτερος C

16
H
36
Sn

216-074-4 1490-04-6
µενθόλη C

10
H
20
O

216-099-0 1498-51-7
διχλωροφωσφορικό αιθύλιο C

2
H
5
Cl

2
O
2
P

216-207-6 1528-48-9
βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό τριεπτύλιο C

30
H
48
O
6
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216-341-5 1561-92-8
2-µεθυλοπροπ-2-ενο-1-σουλφονικό νάτριο C

4
H
8
O
3
S.Na

216-353-0 1563-66-2
ψαρβοφθραν Ψ

12
Η

15
ΝΟ

3

216-381-3 1570-64-5
4-χλωρο-ο-κρεζόλη C

7
H
7
ClO

216-643-7 1633-05-2
ανθρακικό στρόντιο CH

2
O
3
.Sr

216-653-1 1634-04-4
τερτ-βουτυλο-µεθυλικος αιθέρας C

5
H
12
O

216-732-0 1655-29-4
ναφθαλενο-1,5-δισουλφονικό δινάτριο C

10
H
8
O
6
S
2
.2Na

216-734-1 1655-43-2
ναφθαλενο-1,6-δισουλφονικό δινάτριο C

10
H
8
O
6
S
2
.2Na

216-768-7 1663-39-4
ακρυλικό τερτ-βουτύλιο C

7
H
12
O
2

216-917-6 1698-53-9
4,5-διχλωρο-2,3-διυδρο-2-φαινυλοπυριδαζιν-3-όνη C

10
H
6
Cl

2
N
2
O

216-920-2 1698-60-8
ψηλοριδαζον (ΙΣΟ) Ψ

10
Η

8
ΨλΝ

3
Ο

217-031-2 1724-39-6
κυκλοδοδεκανόλη C

12
H
24
Ο

217-090-4 1738-25-6
3-διµεθυλαµινοπροπιονονιτρίλιο C

5
H
10
N
2

217-175-6 1762-95-4
θειοκυανικό αµµώνιο CHNS.H

3
N

217-326-6 1817-47-6
π-νιτροκουµένιο C

9
H
11
NO

2

217-406-0 1836-75-5
νιτροφεν Ψ

12
H
7
Ψλ

2
ΝO

3

217-451-6 1854-26-8
4,5-διυδροξυ-1,3-δις(υδροξυµεθυλ)ιµιδαζολιδιν-2-όνη C

5
H
10
N
2
O
5

217-565-6 1888-91-1
N-ακετυλοεξανολακτάµη C

8
H
13
NO

2

217-615-7 1910-42-5
παραθατ-διψηλοριδε Ψ

12
Η

14
N
2
.2Ψλ

218-577-4 2186-92-7
π-(διµεθοξυµεθυλ)ανισόλη C

10
H
14
O
3

218-717-4 2217-82-5
[1,1'-διφαινυλο]-4-σουλφονικό νάτριο C

12
H
10
O
3
S.Na

218-791-8 2235-43-0
υδρογονο-C,C',C”-νιτριλο-

τρις(µεθυλοφωσφονικό)πεντανάτριο C
3
H
12
NO

9
P
3
.5Na

218-817-8 2243-62-1
1,5-ναφθυλένιοδιαµίνη C

10
H
10
N
2

218-962-7 2303-17-5
τρι-αλλατε Ψ

10
Η

16
Ψλ

3
ΝΟΣ

218-986-8 2307-55-3
2,4-διχλωροφαινοξυοξεικό αµµώνιο C

8
H
6
Cl

2
O
3
.H

3
N

218-996-2 2310-17-0
πηοσαλονε (ΙΣο) Ψ

12
Η

15
ΨλΝO

4
ΠΣ

2

219-283-9 2402-79-1
2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη C

5
HCl

4
N

219-330-3 2416-94-6
2,3,6-τριµεθυλοφαινόλη C

9
H
12
O
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219-397-9 2431-50-7
2,3,4-τριχλωροβουτ-1-ένιο C

4
H
5
Cl

3

219-460-0 2439-35-2
ακρυλικό 2-(διµεθυλαµινο)αιθύλιο C

7
H
13
NO

2

219-463-7 2439-55-6
N-µεθυλοδεκαοκτυλαµίνη C

19
H
41
N

219-488-3 2444-90-8
4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινολικό δινάτριο C

15
H
16
O
2
.2Na

219-660-8 2492-26-4
σουλφίδιο νάτριου βενζοθειαζολ-2-υλου C

7
H
5
NS

2
.Na

219-669-7 2494-89-5
υδρογονοθειικό 2-[(π-αµινοφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο C

8
H
11
NO

6
S
2

219-754-9 2524-03-0
θειοφωσφοροχλωριδικό O,O-διµεθυλο C

2
H
6
ClO

2
PS

219-755-4 2524-04-1
θειοφωσφοροχλωριδονικό O,O-διαιθυλο C

4
H
10
ClO

2
PS

219-799-4 2536-05-2
διισοκυανικό 2,2'-µεθυλενοδιφαινύλιο C

15
H
10
N
2
O
2

219-835-9 2549-53-3
µεθακρυλικό δεκατετρύλιο C

18
H
34
O
2

219-854-2 2551-62-4
εξαφθορίδιο του θείου F

6
S

219-952-5 2581-34-2
4-νιτρο-µ-κρεσόλη C

7
H
7
NO

3

219-956-7 2582-30-1
υδρογονανθρακικό αµινογουανιδίνιο CH

6
N
4
.CH

2
O
3

220-120-9 2634-33-5
1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη C

7
H
5
NOS

220-329-5 2720-73-2
διθειοκαρβονικό κάλιο O-πεντυλο C

6
H
12
OS

2
.K

220-433-0 2764-72-9
6,7-διυδροδιπυριδο[1,2-α:2',1'-c]πυραζίνηδιυλιο C

12
H
12
N
2

220-548-6 2807-30-9
2-(προπυλοξυ)αιθανόλη C

5
H
12
O
2

220-608-1 2835-06-5
∆Λ-α-φαινυλογλυκίνη C

8
H
9
NO

2

220-666-8 2855-13-2
3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίνη C

10
H
22
N
2

220-688-8 2867-47-2
µεθακρυλικό 2-διµεθυλαµινοαιθυλο C

8
H
15
NO

2

220-694-0 2869-34-3
δεκατρυλοαµίνη C

13
H
29
N

220-767-7 2893-78-9
τροκλοσένιο νάτριου C

3
HCl

2
N
3
O
3
.Na

221-221-0 3033-77-0
χλωρίδιο του 2,3-εποξυπροπυλοτριµεθυλαµµώνιο C

6
H
14
NO.Cl

221-242-5 3039-83-6
αιθυλενοσουλφονικό νάτριο C

2
H
4
O
3
S.Na

221-496-7 3120-74-9
4-(µεθυλοθειο)-µ-κρεσόλη C

8
H
10
OS

221-508-0 3126-80-5
βενζολο-1,2,4,5-τετρακαρβοξυλικό τετρακις(2-αιθυλεξύλιο) C

42
H
70
O
8

221-641-4 3173-72-6
διισοκυανικό 1,5-ναφθυλένιο C

12
H
6
N
2
O
2

221-717-7 3209-22-1
1,2-διχλωρο-3-νιτροβενζόλιο C

6
H
3
Cl

2
NO

2
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221-838-5 3251-23-8
δινιτρικός χαλκός Cu.2HNO

3

221-882-5 3268-49-3
3-(µεθυλοθειο)προπιοναλδεΰδη C

4
H
8
OS

221-975-0 3302-10-1
3,5,5-τριµεθυλεξανοϊκό οξύ C

9
H
18
O
2

222-037-3 3323-53-3
αδιπικό οξύ, ένωση µέ εξανο-1,6-διαµίνη (1:1) C

6
H
16
N
2
.C

6
H
10
O
4

222-048-3 3327-22-8
χλωρίδιο του (3-χλωρο-2-υδροξυπροπυλο)τριµεθυλαµµώνίου C

6
H
15
Cl-

NO.Cl

222-376-7 3452-97-9
3,5,5-τριµεθυλεξαν-1-όλη C

9
H
20
O

222-823-6 3622-84-2
N-βουτυλοβενζενοσουλφοναµίδιο C

10
H
15
NO

2
S

222-884-9 3648-20-2
φθαλικό διενδεκύλιο C

30
H
50
O
4

222-885-4 3648-21-3
φθαλικό διεπτυλο C

22
H
34
O
4

222-981-6 3687-46-5
ελαϊκό δεκύλιο C

28
H
54
O
2

223-051-2 3709-43-1
4,4'-δινιτροστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό δινάτριο C

14
H
10
N
2
O
10
S
2
.2Na

223-289-7 3811-04-9
χλωρικό κάλιο ClHO

3
.K

223-498-3 3926-62-3
χλωροοξικό νάτριο C

2
H
3
ClO

2
.Na

223-622-6 3982-91-0
τριχλωρίδιο του θειοφωσφορυλου Cl

3
PS

223-795-8 4075-81-4
διπροπιονικό ασβέστιο C

3
H
6
O
2
.½Ca

223-819-7 4088-22-6
N-µεθυλοδιδεκαοκτυλαµίνη C

37
H
77
N

223-861-6 4098-71-9
ισοκυανικό 3-ισοκυανατοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυ-

λο C
12
H
18
N
2
O
2

223-907-5 4116-10-3
2-χλωρο-N-µεθυλ-3-οξοβουτυραµίδιο C

5
H
8
ClNO

2

224-030-0 4170-30-3
κροτοναλδεΰδη C

4
H
6
O

224-644-9 4435-53-4
οξικό 3-µεθοξυβουτυλο C

7
H
14
O
3

224-698-3 4454-05-1
3,4-διυδρο-2-µεθοξυ-2H-πυράνιο C

6
H
10
O
2

224-791-9 4497-58-9
1,2,3,4-τετραϋδρο-2,2,4-τριµεθυλοκινολίνη C

12
H
17
N

224-923-5 4553-62-2
2-µεθυλογλουταρονιτρίλιο C

6
H
8
N
2

225-379-1 4812-20-8
ο-ισοπροποξυφαινόλη C

9
H
12
O
2

225-533-8 4904-61-4
κυκλοδωδεκα-1,5,9-τριένιο C

12
H
18

225-625-8 4979-32-2
N,N-δικυκλοεξυλοβενζοθειαζολ-2-σουλφεναµίδιο C

19
H
26
N
2
S
2

225-768-6 5064-31-3
νιτριλοτριοξικό τρινάτριο C

6
H
9
NO

6
.3Na
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225-861-1 5123-63-7
µ-(διαιθυλαµινο)βενζολοσουλφονικό νάτριο C

10
H
15
NO

3
S.Na

225-935-3 5160-02-1
δις[2-χλωρο-5-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]τολουενο-4-σουλφονικό]-

βάριο C
17
H
13
ClN

2
O
4
S.½Ba

226-009-1 5216-25-1
α,α,α,4-τετραχλωροτολουόλιο C

7
H
4
Cl

4

226-218-8 5329-14-6
σουλφαµιδικό οξύ H

3
NO

3
S

226-242-9 5333-42-6
2-οκτυλοδωδεκαν-1-όλη C

20
H
42
O

226-394-6 5392-40-5
κιτράλη C

10
H
16
O

226-736-4 5460-09-3
υδρογονο-4-αµινο-5-υδροξυναφθαλενο-2,7-δισουλφονικό

νάτριο C
10
H
9
NO

7
S
2
.Na

226-939-8 5567-15-7
2,2'-[(3,3'-διχλωρο[1,1'-διφαινυλο]-4,4'-διυλο)δις(αζω)]δις[N-(4-χλωρο-

2,5-διµεθοξυφαινυλ)-3-οξοβουτυραµίδιο] C
36
H
32
Cl

4
N
6
O
8

227-505-0 5860-35-5
διοξικό 2-βουτενο-1,1-διύλιο C

8
H
12
O
4

227-813-5 5989-27-5
(P)-π-µενθα-1,8-διένιο C

10
H
16

227-977-8 6055-52-3
διχλωρίδιο του εξαµεθυλενοδιαµµωνίου C

6
H
16
N
2
.2ClH

228-055-8 6104-30-9
N,N'-(ισοβουτυλιδένιο)διουρία C

6
H
14
N
4
O
2

228-126-3 6140-74-5
µεθακρυλικό δεκαπεντύλιο C

19
H
36
O
2

228-391-5 6258-06-6
1-αµινο-4-βρωµο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικο νάτριο C

14
H
8
Br-

NO
5
S.Na

228-782-0 6358-64-1
4-χλωρο-2,5-διµεθοξυανιλίνη C

8
H
10
ClNO

2

228-787-8 6358-85-6
2,2'-[(3,3'-διχλωρο[1,1'-διφαινυλο]-4,4'-διυλο)δις(αζω)]δις[3-οξο-N-φαινυ-

λοβουτυραµίδιο] C
32
H
26
Cl

2
N
6
O
4

229-146-5 6419-19-8
νιτριλοτριµεθυλενοτριφωσφονικό οξύ C

3
H
12
NO

9
P
3

229-347-8 6484-52-2
νιτρικό αµµώνιο H

3
N.HNO

3

229-353-0 6485-55-8
ψισ-2,6-διµεθυλοµορφολίνη C

6
H
13
NO

229-912-9 6834-92-0
µεταπυριτικό δινάτριο H

2
O
3
Si.2Na

229-962-1 6864-37-5
2,2'-διµεθυλο-4,4'-µεθυλενοδις(κυκλοεξυλαµίνη) C

15
H
30
N
2

230-042-7 6923-22-4
µονοψροτοπηοσ Ψ

7
H
14
NO

5
Π

230-086-7 6940-53-0
1-χλωρο-2,5-διµεθοξυ-4-νιτροβενζόλιο C

8
H
8
ClNO

4

230-785-7 7320-34-5
πυροφωσφορικό τετρακάλιο H

4
O
7
P
2
.4K

230-847-3 7336-20-1
4,4'-διαµινοστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό δινάτριο C

14
H
14
N
2
O
6
S
2
.2Na

230-898-1 7360-53-4
τριµυρµηκικό αργίλιο CH

2
O
2
.⅓Al
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230-991-7 7397-62-8
γλυκολολικό βουτυλο C

6
H
12
O
3

231-068-1 7428-48-0
στεατικο οξύ, άλας µολυβδού C

18
H
36
O
2
.xPb

231-072-3 7429-90-5
αργίλιο Al

231-081-2 7434-40-4
δις(επτανοϊκό)αιθανο-1,2-διυλοδις(οξυαιθανο-2,1-διύλιο) C

20
H
38
O
6

231-096-4 7439-89-6
σίδηρος Fe

231-100-4 7439-92-1
µόλυβδος Pb

231-106-7 7439-97-6
υδράργυρος Hg

231-111-4 7440-02-0
νικέλιο Ni

231-130-8 7440-21-3
πυρίτιο Si

231-131-3 7440-22-4
άργυρος Ag

231-132-9 7440-23-5
νάτριο Na

231-141-8 7440-31-5
κασσίτερος Sn

231-152-8 7440-43-9
κάδµιο Cd

231-158-0 7440-48-4
κοβάλτιο Co

231-159-6 7440-50-8
χαλκός Cu

231-175-3 7440-66-6
ψευδάργυρος Zn

231-177-4 7440-69-9
βισµούθιο Bi

231-195-2 7446-09-5
διοξείδιο του θείου O

2
S

231-197-3 7446-11-9
τριοξείδιο του θείου O

3
S

231-198-9 7446-14-2
θειικός µόλυβδος H

2
O
4
S.Pb

231-208-1 7446-70-0
χλωρίδιο του αργίλιου AlCl

3

231-211-8 7447-40-7
χλωρίδιο του κάλιου ClK

231-212-3 7447-41-8
χλωρίδιο του λίθιου ClLi

231-298-2 7487-88-9
θειικό µαγνήσιο H

2
O
4
S.Mg

231-312-7 7491-74-9
πιρακεταµη C

6
H
10
N
2
O
2

231-441-9 7550-45-0
τετραχλωρίδιο του τιτάνιου Cl

4
Ti

231-448-7 7558-79-4
υδρογονοορθοφωσφορικό δινάτριο H

3
O
4
P.2Na

231-449-2 7558-80-7
διϋδρογονοορθοφωσφορικό νάτριο H

3
O
4
P.Na
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231-509-8 7601-54-9
ορθοφωσφορικό τρινάτριο H

3
O
4
P.3Na

231-511-9 7601-89-0
υπερχλωρικό νάτριο ClHO

4
.Na

231-545-4 7631-86-9
διοξείδιο του πυρίτιου, χηµικως παρασκευασµενο O

2
Si

231-548-0 7631-90-5
υδρογονοθειώδες νάτριο (υδατικο διαλυµα) H

2
O
3
S.Na

231-554-3 7631-99-4
νιτρικό νάτριο, περιεκτικότητας σε αζωτο, σε ξηρα κατασταση, µεγα-

λυτερης απο 16,3 τοις εκατο HNO
3
.Na

231-555-9 7632-00-0
νιτρώδες νάτριο HNO

2
.Na

231-556-4 7632-04-4
υπεροξοµεταβορικό νάτριο BHO

3
.Na

231-569-5 7637-07-2
τριφθοριο του βόριου BF

3

231-587-3 7646-69-7
υδρίδιο του νάτριου HNa

231-588-9 7646-78-8
τετραχλωρίδιο του κασσιτερου Cl

4
Sn

231-592-0 7646-85-7
χλωρίδιο του ψευδαργυρου Cl

2
Zn

231-595-7 7647-01-0
χλωρίδιο του υδρογονου ClH

231-598-3 7647-14-5
χλωρίδιο του νάτριου ClNa

231-599-9 7647-15-6
βρωµίδιο του νάτριου BrNa

231-626-4 7659-86-1
µερκαπτοοξικό 2-αιθυλεξυλο C

10
H
20
O
2
S

231-633-2 7664-38-2
ορθοφωσφορικο οξύ H

3
O
4
P

231-634-8 7664-39-3
φθορίδιο του υδρογονου FH

231-635-3 7664-41-7
αµµωνια, ανυδρος H

3
N

231-639-5 7664-93-9
θειικό οξύ H

2
O
4
S

231-665-7 7681-38-1
υδρογονοθειικό νάτριο H

2
O
4
S.Na

231-667-8 7681-49-4
φθορίδιο του νάτριου FNa

231-668-3 7681-52-9
υποχλωριώδες νάτριο ClHO.Na

231-673-0 7681-57-4
διθειώδες δινάτριο H

2
O
5
S
2
.2Na

231-714-2 7697-37-2
νιτρικο οξύ HNO

3

231-718-4 7699-45-8
βρωµίδιο του ψευδαργυρου Br

2
Zn

231-722-6 7704-34-9
θείο, απο καθιγηση, εξαχνωση η κολλοειδες S

231-729-4 7705-08-0
τριχλωρίδιο του σιδηρου Cl

3
Fe
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231-748-8 7719-09-7
διχλωρίδιο του θειονυλου Cl

2
OS

231-749-3 7719-12-2
τριχλωρίδιο του φωσφορου Cl

3
P

231-753-5 7720-78-7
θειικός σίδηρος Fe.H

2
O
4
S

231-760-3 7722-64-7
υπερµαγγανικό κάλιο HMnO

4
.K

231-765-0 7722-84-1
υπεροξείδιο του υδρογονου H

2
O
2

231-767-1 7722-88-5
πυροφωσφορικό τετρανάτριο H

4
O
7
P
2
.4Na

231-768-7 7723-14-0
φώσφορος P

231-778-1 7726-95-6
βρώµιο Br

2

231-784-4 7727-43-7
θειικό βάριο, φυσικό Ba.H

2
O
4
S

231-786-5 7727-54-0
υπεροξοδιθειικό διαµµώνιο H

3
N.½H

2
O
8
S
2

231-793-3 7733-02-0
θειικός ψευδάργυρος H

2
O
4
S.Zn

231-818-8 7757-79-1
νιτρικό κάλιο HNO

3
.K

231-820-9 7757-82-6
θειικό νάτριο H

2
O
4
S.2Na

231-821-4 7757-83-7
θειώδες νάτριο H

2
O
3
S.2Na

231-826-1 7757-93-9
υδρογονοορθοφωσφορικό ασβέστιο, περιεκτικότητας σε φθόριο κατώ-

τερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊοντος σε ξερή
κατάσταση Ca.H

3
O
4
P

231-830-3 7758-02-3
βρωµίδιο του κάλιου BrK

231-834-5 7758-11-4
υδρογονοορθοφωσφορικό δικάλιο H

3
O
4
P.2K

231-835-0 7758-16-9
διυδρογονοπυροφωσφορικό δινάτριο H

4
O
7
P
2
.2Na

231-836-6 7758-19-2
χλωριώδες νάτριο ClHO

2
.Na

231-837-1 7758-23-8
δις(διυδρογονοορθοφωσφορικό)ασβέστιο, περιεκτικότητας σε φθόριο

κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε
ξερή κατάσταση Ca.2H

3
O
4
P

231-838-7 7758-29-4
τριφωσφορικό πεντανάτριο H

5
O
10
P
3
.5Na

231-843-4 7758-94-3
διχλωρίδιο του σιδηρου Cl

2
Fe

231-845-5 7758-95-4
διχλωρίδιο του µολυβδου Cl

2
Pb

231-846-0 7758-97-6
χρωµικός µόλυβδος CrH

2
O
4
.Pb

231-847-6 7758-98-7
θειικός χαλκός Cu.H

2
O
4
S

231-867-5 7772-98-7
θειοθειικό νάτριο H

2
O
3
S
2
.2Na
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231-887-4 7775-09-9
χλωρικό νάτριο ClHO

3
.Na

231-889-5 7775-11-3
χρωµικό νάτριο CrH

2
O
4
.2Na

231-890-0 7775-14-6
διθειονώδες νάτριο H

2
O
4
S
2
.2Na

231-892-1 7775-27-1
υπεροξοδιθειικό δινάτριο H

2
O
8
S
2
.2Na

231-900-3 7778-18-9
θειικό ασβέστιο, φυσικό Ca.H

2
O
4
S

231-906-6 7778-50-9
διχρωµικό κάλιο Cr

2
H
2
O
7
.2K

231-907-1 7778-53-2
ορθοφωσφορικό τρικάλιο H

3
O
4
P.3K

231-908-7 7778-54-3
υποχλωριώδες ασβέστιο Ca.2ClHO

231-912-9 7778-74-7
υπερχλωρικό κάλιο ClHO

4
.K

231-913-4 7778-77-0
διυδρογονοορθοφωσφορικό κάλιο H

3
O
4
P.K

231-915-5 7778-80-5
θειικό κάλιο, περιεκτικότητας σε K20 µεγαλυτερης απο 52 τοις εκατο

σε ξηρα κατασταση H
2
O
4
S.2K

231-944-3 7779-90-0
δις(ορθοφωσφορικός)τριψευδάργυρος H

3
O
4
P.3/

2
Zn

231-956-9 7782-44-7
οξυγονο O

2

231-957-4 7782-49-2
σελήνιο Se

231-959-5 7782-50-5
χλώριο Cl

2

231-964-2 7782-78-7
νιτροσυλοθειικό οξύ HNO

5
S

231-971-0 7782-92-5
αµίδιο του νάτριουσοδαµιδιο H

2
NNa

231-973-1 7782-99-2
θειωδες οξύ H

2
O
3
S

231-977-3 7783-06-4
σουλφίδιο του υδρογονου H

2
S

231-982-0 7783-18-8
θειοθειικό αµµώνιο H

3
N.½H

2
O
3
S
2

231-984-1 7783-20-2
θειικό αµµώνιο H

3
N.½H

2
O
4
S

231-987-8 7783-28-0
υδρογονοορθοφωσφορικό διαµµώνιο H

3
N.½H

3
O
4
P

232-051-1 7784-18-1
φθορίδιο του αργίλιου AlF

3

232-087-8 7785-70-8
(+)-πιν-2(3)-ένιο C

10
H
16

232-089-9 7785-87-7
θειικό µαγγάνιο H

2
O
4
S.Mn

232-094-6 7786-30-3
χλωρίδιο του µαγνήσιου Cl

2
Mg

232-104-9 7786-81-4
θειικό νικέλιο H

2
O
4
S.Ni
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232-143-1 7789-09-5
διχρωµικό αµµώνιο Cr

2
H
2
O
7
.2H

3
N

232-149-4 7789-21-1
φθοροθειικό οξύ FHO

3
S

232-188-7 7789-75-5
φθορίδιο του ασβέστιου CaF

2

232-234-6 7790-94-5
χλωροθειικό οξύ ClHO

3
S

232-235-1 7790-98-9
υπερχλωρικό αµµώνιο ClHO

4
.H

3
N

232-245-6 7791-25-5
διχλωρίδιο του σουλφουρυλου Cl

2
O
2
S

232-259-2 7803-49-8
υδροξυλαµίνη H

3
NO

232-287-5 8001-58-9
κρεόζωτο
Το απόσταγµα λιθανθρακόπισσας που παράγεται µε την εξανθράκωση

σε υψηλή θερµοκρασία βιτουµενικού άνθρακα. Συνίσταται
πρωτίστως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, οξέα πίσσας και
βάσεις πίσσας.

232-304-6 8002-26-4
ταλέλαιο
Πολύπλοκος συνδυασµός κολοφωνίου ταλελαίου και λιπαρών οξέων

τα οποία προέρχονται από την οξύνιση ακατέργαστου σάπωνος
ταλελαίου και περιλαµβάνει αυτά που εξευγενίζονται παραπέρα.
Περιέχει τουλάχιστο 10% κολοφώνιο.

232-313-5 8002-53-7
κηρός µοντάνα
Κηρός που λαµβάνεται από εκχύλιση λιγνίτη

232-350-7 8006-64-2
τερεβινθέλαιο
Οποιαδήποτε από τα πτητικά κυρίως τερπενικά κλάσµατα ή αποστά-

γµατα που προκύπτουν από την εκχύλιση µε διαλύτη συλλογής
κόµµεος ή πολτού µαλακών ξύλων. Αποτελείται πρωτίστως από
τους C

10
H
16

υδρογονάνθρακες τερπενίου: α-πινένιο, β-πινένιο, λεµο-
νένιο, 3-καρένιο, καµφένιο. Μπορεί να περιέχουν άλλα άκυκλα,
µονοκυκλικά ή δικυκλικά τερπένια, οξυγονωµένα τερεπένια και
ανηθόλη. Η ακριβής σύσταση ποικίλει µε τις µεθόδους καθαρι-
σµού και την ηλικία, τοποθεσία και το είδος της πηγής του
µαλακού ξύλου.

232-391-0 8013-07-8
σογιέλαιο, εποξειδωµένο

232-394-7 8013-74-9
ο-(η π)-τολουενοσουλφοναµίδιο C

7
H
9
NO

2
S

232-475-7 8050-09-7
κολοφώνιο
Πολύπλοκος συνδυασµός που προέρχεται από ξύλο, ειδικώς ξύλο

πεύκου. Αποτελείται κυρίως από ρητινικά οξέα και τροποποιηµένα
ρητινικά οξέα όπως διµερή και αποκαρβοξυλιωµένα ρητινικά
οξέα. Περιλαµβάνει κολοφώνιο σταθεροποιηµένο µε καταλυτικό
δυσαναλογισµό.

232-476-2 8050-15-5
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, υδρογονωµένων, µεθυλο

εστέρες

232-482-5 8050-31-5
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, εστέρες µε γλυκερίνη

232-688-5 9005-90-7
τερεβινθέλαιο
Εκχυλίσµατα και τροποποιηµένα φυσικώς παράγωγά τους. Pinus palu-

stris, Pinaceae.

233-032-0 10024-97-2
οξείδιο του διαζωτου N

2
O
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233-036-2 10025-67-9
διχλωρίδιο του διθείου Cl

2
S
2

233-042-5 10025-78-2
τριχλωροσιλάνιο Cl

3
HSi

233-046-7 10025-87-3
τριχλωρίδιο του φωσφορυλου Cl

3
OP

233-054-0 10026-04-7
τετραχλωρίδιο του πυρίτιου Cl

4
Si

233-060-3 10026-13-8
πενταχλωρίδιο του φωσφορου Cl

5
P

233-118-8 10039-54-0
θειικό δις(υδροξυλαµµώνιο) H

3
NO.½H

2
O
4
S

233-135-0 10043-01-3
θειικό αργίλιο Al.3/

2
H
2
O
4
S

233-139-2 10043-35-3
βορικο οξύ, φυσικο, περιεκτικοτητας οχι µεγαλυτερης απο 85 τοις

εκατο κατα βαρος σε H3BO3 επι ξηρας ουσιας BH
3
O
3

233-140-8 10043-52-4
χλωρίδιο του ασβέστιου CaCl

2

233-187-4 10058-23-8
υδρογονουπεροξοµονοθειικό κάλιο H

2
O
5
S.K

233-250-6 10101-39-0
πυριτικό ασβέστιο Ca.H

2
O
3
Si

233-253-2 10101-53-8
τρις(θειικό)διχρώµιο Cr.3/

2
H
2
O
4
S

233-267-9 10102-18-8
σεληνιώδες νάτριο H

2
O
3
Se.2Na

233-271-0 10102-43-9
µονοξείδιο του αζωτου NO

233-321-1 10117-38-1
θειώδες κάλιο H

2
O
3
S.2K

233-330-0 10124-31-9
φωσφορικό οξύ, άλας αµµωνίου H

3
N.xH

3
O
4
P

233-332-1 10124-37-5
νιτρικό ασβέστιο, περιεκτικότητας σε αζωτο, σε ανυδρη κατασταση,

µεγαλυτερης απο 16 τοις εκατο κατα βαρος Ca.2HNO
3

233-606-0 10265-92-6
µετηαµιδοπηοσ Ψ

2
Η

8
ΝO

2
ΠΣ

233-788-1 10361-37-2
χλωρίδιο του βάριου BaCl

2

233-826-7 10377-60-3
νιτρικό µαγνήσιο HNO

3
.½Mg

234-123-8 10543-57-4
N,N-αιθυλενοδις[N-ακετυλακεταµίδιο] C

10
H
16
N
2
O
4

234-129-0 10545-99-0
διχλωρίδιο του θείου Cl

2
S

234-186-1 10584-98-2
4,4-διβουτυλ-10-αιθυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-κασσιτεραδεκατετρα-

νοϊκό 2-αιθυλεξύλιο C
28
H
56
O
4
S
2
Sn

234-190-3 10588-01-9
διχρωµικό νάτριο Cr

2
H
2
O
7
.2Na

234-294-9 11071-47-9
ισοοκτένιο C

8
H
16

234-304-1 11081-15-5
ισοοκτυλοφαινόλη C

14
H
22
O

234-324-0 11099-06-2
πυριτικού οξέος, αιθυλο εστέρας
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234-343-4 11113-50-1
βορικό οξύ

234-390-0 11138-47-9
υπερβορικού οξέος, άλας νατρίου

234-409-2 12001-85-3
ναφθενικών οξέων, άλατα ψευδαργύρου

234-448-5 12004-14-7
εξαοξοτρις[σουλφατο(2-)]διαργιλικό(12-)του εξαασβέστίου A-

l
2
O
18
S
3
.6Ca

234-588-7 12013-56-8
διπυριτιδιο του ασβέστιου CaSi

2

234-630-4 12018-01-8
διοξειδιο του χρώµιου CrO

2

234-933-1 12042-91-0
πενταυδροξυχλωρίδιο του διαλουµιου Al

2
ClH

5
O
5

235-067-7 12065-90-6
οξείδιο τετραθειικό (Pb5O4(SO4))πενταµόλυβδος O

8
Pb

5
S

235-105-2 12068-77-8
τετραοξείδιο διχρώµίου σίδηρου Cr

2
FeO

4

235-123-0 12070-12-1
καρβίδιο του βολφράµιου CW

235-137-7 12075-68-2
τριχλωρίδιο του τριαιθυλοδιαργίλιου C

6
H
15
Al

2
Cl

3

235-183-8 12124-97-9
βρωµίδιο του αµµώνιου BrH

4
N

235-184-3 12124-99-1
υδρογονοσουλφίδιο του αµµώνιου H

5
NS

235-186-4 12125-02-9
χλωρίδιο του αµµώνιου ClH

4
N

235-227-6 12136-45-7
οξείδιο του δικαλίου K

2
O

235-252-2 12141-20-7
διοζείδιο φωσφονικός τριµόλυβδος HO

5
PPb

3

235-380-9 12202-17-4
οξείδιο τριθειικός τετραµόλυβδος O

7
Pb

4
S

235-416-3 12222-60-5
2,2'-[αζωδις[(2-σουλφονατο-4,1-φαινυλενο)βινυλενο(3-σουλφονατο-4,1-

φαινυλενο)]]δις[2H-ναφθο[1,2-d]τριαζολο-5-σουλφονικό]εξανά-
τριο C

48
H
32
N
8
O
18
S
6
.6Na

235-490-7 12252-33-4
[ορθοπυριτατο(4-)]διοξοδιαργιλικό(2-)του ασβέστίου Al

2
O
6
Si.Ca

235-595-8 12336-95-7
υδροξοθειικό χρώµιο CrHO

5
S

235-649-0 12410-14-9
θειικό χλωρίδιο σίδηρος ClFeO

4
S

235-654-8 12427-38-2
µανεβ Ψ

4
Η

6
ΜνΝ

2
Σ
4

235-759-9 12656-85-8
θειϊκού µολυβδαινικού χρωµικού µολύβδου ερυθρό
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index µε τον Colour Index

Constitution Number, C.I. 77605.

235-837-2 13001-46-2
διθειοανθρακικό κάλιο O-ισοβουτύλιο C

5
H
10
OS

2
.K

235-845-6 13005-36-2
φαινυλοξικό κάλιο C

8
H
8
O
2
.K

235-921-9 13048-33-4
διακρυλικό εξαµεθυλένιο C

12
H
18
O
4
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236-598-7 13446-48-5
νιτρώδες αµµώνιο H

3
Ν.ΗΝO

2

236-670-8 13463-40-6
πεντακαρβονυλοσίδηρος C

5
FeO

5

236-675-5 13463-67-7
διοξείδιο του τιτάνιου O

2
Ti

236-688-6 13464-80-7
θειικό διυδραζίνιο H

4
N
2
.½H

2
O
4
S

236-878-9 13530-65-9
χρωµικός ψευδάργυρος CrH

2
O
4
.Zn

237-004-9 13573-18-7
τριφωσφορικό οξύ, άλας του νάτρίου H

5
O
10
P
3
.xNa

237-066-7 13598-36-2
φωσφονικό οξύ H

3
O
3
P

237-081-9 13601-19-9
εξακυανοφερρικό τετρανάτριοσιδηροκυανιουχο νατριο C

6
FeN

6
.4Na

237-158-7 13674-84-5
φωσφορικό τρις(2-χλωρο-1-µεθυλαιθυλο C

9
H
18
Cl

3
O
4
P

237-199-0 13684-63-4
πηενµεδιπηαµ Ψ

16
H
16
N
2
O
4

237-215-6 13693-11-3
δις(θειικο)τιτάνιο H

2
O
4
S.½Ti

237-239-7 13705-05-0
2,4-διχλωρο-6-(µεθυλοθειο)-1,3,5-τριαζίνη C

4
H
3
Cl

2
N
3
S

237-410-6 13775-53-6
εξαφθοροαργιλικό τρινάτριο AlF

6.
3Na

237-574-9 13845-36-8
τριφωσφορικό πεντακάλιο H

5
O
10
P
3
.5K

237-722-2 13943-58-3
εξακυανοφερρικό τετρακάλιο C

6
FeN

6
.4K

237-732-7 13952-84-6
σεκ-βουτυλαµίνη C

4
H
11
N

238-688-1 14639-98-6
πενταχλωροψευδαργυρικό(3-)του τριαµµώνίου Cl

5
Zn.3H

4
N

238-877-9 14807-96-6
τάλκης (Mg

3
H
2
(SiO

3
)
4
) H

2
O
3
Si.¾Mg

238-878-4 14808-60-7
χαλαζίας (SiO

2
) O

2
Si

238-887-3 14816-18-3
φωξιµη C

12
H
15
N
2
O
3
PS

238-932-7 14861-17-7
4-(2,4-διχλωροφαινοξυ)ανισιδίνη C

12
H
9
Cl

2
NO

239-106-9 15022-08-9
ανθρακικό διαλλύλιο C

7
H
10
O
3

239-148-8 15096-52-3
εξαφθοροαργιλικό τρινάτριο AlF

6
.3Na

239-263-3 15206-55-0
βενζοϋλοµυρµηκικό µεθύλιο C

9
H
8
O
3

239-289-5 15245-12-2
νιτρικό οξύ, άλας αµµώνίου ασβέστίου Ca.xH

3
N.xHNO

3

239-592-2 15545-48-9
ψηλοροτολθρον Ψ

10
Η

13
ΨλΝ

2
O

239-622-4 15571-58-1
10-αιθυλο-4,4-διοκτυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-κασσιτεραδεκατετρα-

νοϊκό 2-αιθυλεξύλιο C
36
H
72
O
4
S
2
Sn
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239-670-6 15593-75-6
αντιµονικό(3-)τρινάτριο Na.⅓O

4
Sb

239-701-3 15625-89-5
διακρυλικό 2-αιθυλ-2-[[(1-οξοαλλυλ)οξυ]µεθυλο]-1,3-προπανοδιύ-

λιο C
15
H
20
O
6

239-707-6 15630-89-4
ανθρακικό δινάτριο, µιγµα µε υπεροξείδιο του υδρογόνο(2:3) CH

2
O
3
.3/

2
H
2
O
2
.2Na

239-784-6 15687-27-1
ιβουπροφαινη C

13
H
18
O
2

239-931-4 15827-60-8
[[(φωσφονοµεθυλ)ιµινο]δις[αιθανο-2,1-διυλονιτριλο-

δις(µεθυλενο)]]τετρακις(φωσφονικό)οξύ C
9
H
28
N
3
O
15
P
5

240-032-4 15894-70-9
N,N'”-1,6-εξάνιοδιυλδις(N'-κυανογουανιδίνη) C

10
H
18
N
8

240-286-6 16118-49-3
ψαρβεταµιδε Ψ

12
Η

16
Ν

2
O
3

240-347-7 16219-75-3
5-αιθυλιδενο-8,9,10-τρινορβορν-2-ένιο C

9
H
12

240-383-3 16291-96-6
ξυλάνθρακας (ξυλοκάρβουνο)
Αµορφος σχηµατισµός κάρβουνου που παράγεται µε µερική καύση ή

οξείδωση ξύλου ή άλλης οργανικής ύλης.

240-596-1 16529-56-9
2-µεθυλο-3-βουτένιονιτρίλιο C

5
H
7
N

240-778-0 16721-80-5
υδρογονοσουλφίδιο του νάτριου HNaS

240-795-3 16731-55-8
διθειώδες δικάλιο H

2
O
5
S
2
.2K

240-896-2 16871-90-2
εξαφθοροπυριτικό δικάλιο F

6
Si.2K

240-898-3 16872-11-0
τετραφθοροβορικο οξύ BF

4
.H

240-934-8 16893-85-9
εξαφθοροπυριτικό δινάτριο F

6
Si.2Na

240-969-9 16919-27-0
εξαφθοροτιτανικό δικάλιο F

6
Ti.2K

241-034-8 16961-83-4
εξαφθοροσιλισικο οξύ F

6
Si.2H

241-164-5 17095-24-8
4-αµινο-5-υδροξυ-3,6-δις[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο]φαινυ-

λ]αζω]ναφθαλένιο-2,7-δισουλφονικό τετρανάτριο C
26
H
25-

N
5
O
19
S
6
.4Na

241-342-2 17321-47-0
θειοφωσφοραµιδικό Ο,Ο-διµεθύλιο C

2
H
8
NO

2
PS

241-624-5 17639-93-9
2-χλωροπροπιονικό µεθύλιο C

4
H
7
ClO

2

242-159-0 18282-10-5
διοξείδιο του κασσιτερου O

2
Sn

242-348-8 18467-77-1
διπρογουλικο οξύ C

12
H
18
O
7

242-358-2 18479-49-7
3,7-διµεθυλοκτ-1-εν-3-όλη C

10
H
20
O

242-505-0 18691-97-9
µετηαβενζτηιαζθρον Ψ

10
Η

11
Ν

3
ΟΣ

243-215-7 19666-30-9
3-[2,4-διχλωρο-5-(1-µεθυλαιθοξυ)φαινυλο]-5-(1,1-διµεθυλαιθυλ)-1,3,4-

οξαδιαζολ-2(3H)-όνη C
15
H
18
Cl

2
N
2
O
3
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243-473-0 20030-30-2
2,5,6-τριµεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη C

9
H
14
O

243-723-9 20306-75-6
N-µεθυλ-3-οξοβουτυραµίδιο C

5
H
9
NO

2

243-746-4 20344-49-4
υδροξείδιοοξείδιο του σίδηρου FeHO

2

244-492-7 21645-51-2
υδροξείδιο του αργίλιου AlH

3
O
3

244-742-5 22036-77-7
[αιθυλένιοδις[νιτριλοδις(µεθυλένιο)]]τετρακιςφωσφονικό οξύ άλας

νατρίου C
6
H
20
N
2
O
12
P
4
.xNa

244-848-1 22224-92-6
φεναµιπηοσ Ψ

13
Η

22
ΝΟ

3
ΠΣ

245-883-5 23783-42-8
3,6,9,12-τετραοξοτριδεκανόλη C

9
H
20
O
5

246-307-5 24544-08-9
2,6-διαιθυλο-π-τολουιδίνη C

11
H
17
N

246-309-6 24549-06-2
6-αιθυλο-2-τολουιδίνη C

9
H
13
N

246-347-3 24602-86-6
τριδεµορπη Ψ

19
H
39
ΝΟ

246-376-1 24634-61-5
(E,E)-εξα-2,4-διενοϊκό κάλιο C

6
H
8
O
2
.K

246-466-0 24800-44-0
[(µεθυλαιθυλενο)δις(οξυ)]διπροπανόλη C

9
H
20
O
4

246-562-2 25013-15-4
βινυλοτολουόλιο C

9
H
10

246-585-8 25057-89-0
βενταζονε Ψ

10
H
12
N
2
O
3
Σ

246-613-9 25103-09-7
µερκαπτοοξικό ισοοκτύλιο C

10
H
20
O
2
S

246-617-0 25103-52-0
ισοοκτανοϊκό οξύ C

8
H
16
O
2

246-619-1 25103-58-6
τερτ-δωδεκανοθειόλη C

12
H
26
S

246-672-0 25154-52-3
εννεϋλοφαινόλη C

15
H
24
O

246-673-6 25154-54-5
δινιτροβενζόλιο C

6
H
4
N
2
O
4

246-689-3 25167-67-3
βουτένιο C

4
H
8

246-690-9 25167-70-8
2,4,4-τριµεθυλοπεντένιο C

8
H
16

246-770-3 25265-71-8
οξυδιπροπανόλη C

6
H
14
O
3

246-771-9 25265-77-4
ισοβουτυρικό οξύ µονοεστέρα µέ 2,2,4-τριµεθυλοπεντανο-1,3-

διόλη C
12
H
24
O
3

246-814-1 25311-71-1
ισοφενπηοσ Ψ

15
Η

24
ΝO

4
ΠΣ

246-835-6 25321-09-9
διισοπροπυλοβενζόλιο C

12
H
18

246-837-7 25321-22-6
διχλωροβενζόλιο C

6
H
4
Cl

2

246-869-1 25339-17-7
ισοδεκυλική αλκοόλη C

10
H
22
O
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246-910-3 25376-45-8
διαµινοτολουόλιο C

7
H
10
N
2

247-099-9 25551-13-7
τριµεθυλοβενζόλιο C

9
H
12

247-134-8 25620-58-0
τριµεθυλεξανο-1,6-διαµίνη C

9
H
22
N
2

247-148-4 25637-99-4
εξαβρωµοκυκλοδωδεκάνιο C

12
H
18
Br

6

247-323-5 25899-50-7
(Z)-πεντ-2-ένιονιτρίλιο C

5
H
7
N

247-477-3 26140-60-3
τερφαινύλιο C

18
H
14

247-571-4 26266-68-2
2-αιθυλεξενάλη C

8
H
14
O

247-693-8 26444-49-5
φωσφορικό διφαινυλο τολυλο C

19
H
17
O
4
P

247-714-0 26447-40-5
διισοκυανικό µεθυλενοδιφαινύλιο C

15
H
10
N
2
O
2

247-722-4 26471-62-5
διισοκυανικό µ-τολυλιδένιο C

9
H
6
N
2
O
2

247-977-1 26761-40-0
φθαλικό δι-”ισοδεκυλο” C

28
H
46
O
4

247-979-2 26761-45-5
νεοδεκανοϊκό 2,3-εποξυπροπύλιο C

13
H
24
O
3

248-092-3 26896-18-4
ισοεννεανοϊκό οξύ C

9
H
18
O
2

248-097-0 26898-17-9
διβενζυλοτολουόλιο C

21
H
20

248-133-5 26952-21-6
ισοοκταν-1-όλη C

8
H
18
O

248-206-1 27070-59-3
κυκλοδωδεκατριένιο C

12
H
18

248-289-4 27176-87-0
δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό οξύ C

18
H
30
O
3
S

248-310-7 27193-28-8
(1,1,3,3-τετραµεθυλοβουτυλο)φαινόλη C

14
H
22
O

248-339-5 27215-95-8
εννεένιο C

9
H
18

248-363-6 27247-96-7
νιτρικό 2-αιθυλεξύλιο C

8
H
17
NO

3

248-368-3 27253-26-5
φθαλικό διισοτριδεκύλιο C

34
H
58
O
4

248-405-3 27323-18-8
χλωρο-1,1'-διφαινύλιο C

12
H
9
Cl

248-433-6 27375-52-6
N-[4-[(2-υδροξυαιθυλο)σουλφονυλο]φαινυλ]ακεταµίδιο C

10
H
13
NO

4
S

248-469-2 27458-92-0
ισοδεκατριαν-1-όλη C

13
H
28
O

248-471-3 27458-94-2
ισοεννεϋλη αλκοόλη C

9
H
20
O

248-523-5 27554-26-3
φθαλικό διισοοκτύλιο C

24
H
38
O
4

248-654-8 27776-01-8
βενζυλοτολουόλιο C

14
H
14

248-704-9 27871-49-4
(Σ)-(-)-γαλακτικό µεθύλιο C

4
H
8
O
3
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248-948-6 28299-41-4
διτόλυλος αιθέρας C

14
H
14
O

248-953-3 28305-25-1
(Σ)-2-υδροξυπροπιονικό ασβέστιο C

3
H
6
O
3
.½Ca

248-983-7 28348-53-0
κουµενοσουλφονικό νάτριο C

9
H
12
O
3
S.Na

249-048-6 28473-21-4
εννεαν-1-όλη C

9
H
20
O

249-050-7 28479-22-3
ισοκυανικό 3-χλωρο-π-τολυλο C

8
H
6
ClNO

249-079-5 28553-12-0
φθαλικό δι-”ισοεννεϋλο” C

26
H
42
O
4

249-482-6 29171-20-8
3,7-διµεθυλοκτ-6-εν-1-υν-3-όλη C

10
H
16
O

249-828-6 29761-21-5
φωσφορικό ισοδεκύλιο διφαινύλιο C

22
H
31
O
4
P

249-894-6 29857-13-4
σουλφονατοηλεκτρικό νάτριο 1,4-διισοδεκύλιο C

24
H
46
O
7
S.Na

250-178-0 30399-84-9
ισοδεκαοκτανοϊκό οξύ C

18
H
36
O
2

250-247-5 30574-97-1
(E)-2-µεθυλο-2-βουτένιονιτρίλιο C

5
H
7
N

250-354-7 30845-78-4
9,10-διυδρο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικό κάλιο C

14
H
8
O
5
S.K

250-378-8 30899-19-5
πεντανόλη C

5
H
12
O

250-439-9 31027-31-3
ισοκυανικό π-ισοπροπυλοφαινύλιο C

10
H
11
NO

250-702-8 31565-23-8
πεντασουλφίδιο του δι(τερτ-δωδεκυλίου) C

24
H
50
S
5

250-709-6 31570-04-4
φωσφορώδες τρις(2,4-διtert-βουτυλοφαινύλιο) C

42
H
63
O
3
P

251-013-5 32360-05-7
µεθακρυλικό δεκαοκτυλο C

22
H
42
O
2

251-087-9 32536-52-0
διφαινυλ-αιθέρας, παράγωγος του οκταβρωµο C

12
H
2
Br

8
O

251-835-4 34123-59-6
3-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)-1,1-διµεθυλουρία C

12
H
18
N
2
O

252-104-2 34590-94-8
(2-µεθοξυµεθυλαιθοξυ)προπανόλη C

7
H
16
O
3

252-276-9 34893-92-0
1,3-διχλωρο-5-ισοκυανατοβενζόλιο C

7
H
3
Cl

2
NO

253-149-0 36653-82-4
δεκαεξαν-1-όλη C

16
H
34
O
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253-178-9 36734-19-7
3-(3,5-διχλωροφαινυλο)-2,4-διοξο-N-ισοπροπυλιµιδαζολιδινο-1-καρβο-

ξαµίδιο C
13
H
13
Cl

2
N
3
O
3

253-407-2 37220-82-9
9-οκταδεκενοϊκού οξέος (Z)-, εστέρας µε 1,2,3-προπανοτριόλη

253-733-5 37971-36-1
2-φωσφονοβουτανο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ C

7
H
11
O
9
P

254-159-8 38861-78-8
1-[4-(2-µεθυλοπροπυλο)φαινυλ]αιθαν-1-όνη C

12
H
16
O

254-320-2 39148-24-8
τριφωσφονικό τριαιθύλιο αργίλιο C

2
H
7
O
3
P.⅓Al

254-400-7 39290-78-3
θεϊικό χλωριούχο υδροξείδιο αργιλλίου

255-349-3 41394-05-2
4-αµινο-3-µεθυλο-6-φαινυλο-1,2,4-τριαζιν-5-όνη C

10
H
10
N
4
O

255-894-7 42576-02-3
5-(2,4-διχλωροφαινοξυ)-2-νιτροβενζοϊκό µεθυλο C

14
H
9
Cl

2
NO

5

256-103-8 43121-43-3
1-(4-χλωροφαινοξυ)-3,3-διµεθυλο-1-(1,2,4-τριαζωλ-1-υλο)βουτα-

νόνη C
14
H
16
ClN

3
O
2

256-176-6 44992-01-0
χλωρίδιο του [2-(ακρυλοουλοξυ)αιθυλο]τριµεθυλαµµώνίου C

8
H
16-

NO
2
.Cl

256-735-4 50723-80-3
2,2-διοξείδιο της 3-ισοπροπυλο-1H-2,1,3-βενζοθειαδιαζιν-4(3H)-όνης,

άλας νατρίου C
10
H
12
N
2
O
3
S.Na

256-759-5 50780-99-9
µηλονικό διισοβουτύλιο C

11
H
20
O
4

257-098-5 51274-00-1
οξείδιο υδροξείδιο σιδήρου κίτρινο
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index µε τον Colour Index

Constitution Number, C.I. 77492.

257-180-0 51407-46-6
2-(4-ισοβουτυλοφαινυλο)προπιοναλδεΰδη C

13
H
18
O

257-413-6 51774-11-9
ισοεπταν-1-όλη C

7
H
16
O

258-290-1 53003-10-4
σαλινοµυκινη C

42
H
70
O
11

258-556-7 53445-37-7
2,2,4(η 2,4,4)-τριµεθυλαδιπικό οξύ C

9
H
16
O
4

258-587-6 53500-83-7
3-µεθυλ-3-(π-ισοβουτυλοφαινυλ)οζιρανο-2-καρβοξυλικό ισοπροπύ-

λιο C
17
H
24
O
3

258-649-2 53585-53-8
διβενζυλοβενζόλιο, παράγωγος του ar-µεθυλίου C

21
H
20
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259-537-6 55219-65-3
β-(4-χλωροφαινοξυ)-α-τερτ-βουτυλο-1H-1,2,4-τριαζολο-1-αιθα-

νόλη C
14
H
18
ClN

3
O
2

261-204-5 58302-43-5
δις[4-υδροξυ-3-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]βενζόλιοσουλφοναµιδατο(2-

)]κοβαλτικό(1-)του νάτρίου C
32
H
22
CoN

6
O
8
S
2
.Na

261-233-3 58391-97-2
βορικού οξέος (H

3
BO

3
), εστέρας µε 2-[2-(2-µεθοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθα-

νόλη και 2,2'-οξυδις[αιθανόλη]

262-373-8 60676-86-0
διοξείδιο πυριτίου, υαλώδες O

2
Si

262-967-7 61788-32-7
τριφαινύλιο, υδρογονωµένο

262-977-1 61788-46-3
αµίνες, κοκο αλκυλο

263-004-3 61788-76-9
αλκάνια, χλωρο

263-055-1 61789-36-4
ναφθενικών οξέων, άλατα ασβεστίου

263-058-8 61789-40-0
1-προπαναµινίου, 3-αµινο-N-(καρβοξυµεθυλο)-N,N-διµεθυλο-, N-κοκο

ακυλο παραγώγων, υδροξειδίων, εσωτερικά άλατα

263-064-0 61789-51-3
ναφθενικών οξέων, άλατα κοβαλτίου

263-066-1 61789-53-5
νιτρίλια, κόκου

263-107-3 61790-12-3
λιπαρά οξέα, ταλελαίου

263-120-4 61790-28-1
νιτρίλια, στέατος

263-125-1 61790-33-8
αµίνες, στεατο αλκυλο

264-150-0 63449-39-8
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, χλωρο

264-347-1 63589-25-3
4-διαζω-3,4-διυδρο-7-νιτρο-3-οξοναφθαλενο-1-σουλφονικό

οξύ C
10
H
5
N
3
O
6
S

264-459-0 63785-12-6
υδρογονοδιπροπιονικό αµµώνιο C

3
H
6
O
2
.½H

3
N

264-848-5 64365-17-9
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, υδρογονωµένων, εστέρες µε

πενταερυθρίτη
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266-010-4 65996-77-2
κοκ (άνθρακα)
Η κυψελοειδής ανθρακούχος µάζα που προκύπτει από την ξηρά

απόσταξη άνθρακα σε υψηλή θερµοκρασία (πάνω από 700º C).
Αποτελείται πρωτίστως από άνθρακα. Μπορεί να περιέχει µετα-
βαλλόµενες ποσότητες θείου και τέφρας.

266-027-7 65996-92-1
αποστάγµατα (λιθανθρακόπισσας)
Το απόσταγµα από λιθανθρακόπισσα µε περιοχή απόσταξης από 100º

C ώς 450º C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µε διµελείς ώς τετραµελείς συµπυκνωµένους
δακτύλιους, φαινολικές ενώσεις και αρωµατικές αζωτούχες βάσεις.

266-028-2 65996-93-2
πίσσα, λιθανθρακόπισσας, υψηλής θερµοκρασίας
Το υπόλειµµα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερµοκρα-

σίας. Μαύρο στερεό υλικό µε σηµείο µαλακώµατος από 30º C ώς
180º C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ένα πολύπλοκο
µείγµα αρωµατικών υδρογονανθράκων µε τρεις ή και περισσότε-
ρους συµπυκνωµένους δακτύλιους.

266-030-3 65996-95-4
υπερφωσφορικών, συµπύκνωµα
Ουσία που λαµβάνεται µε οξύνιση φωσφορικού πετρώµατος, µε

φωσφορικό οξύ. Συνήθως, χαρακτηρίζεται ώς περιέχον 40% ή και
περισσότερο διαθέσιµο οξείδιο φωσφόρου (P

2
O
5
). Αποτελείται

πρωτίστως από φωσφορικό ασβέστιο.

266-041-3 65997-06-0
κολοφώνιο, υδρογονωµένο

266-042-9 65997-13-9
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, υδρογονωµένων, εστέρες µε

γλυκερίνη

266-043-4 65997-15-1
τσιµέντου, πόρτλαντ, χηµικά
Το τσιµέντο πόρτλαντ είναι µείγµα χηµικών ουσιών που παράγονται

κατά την πύρωση ή επίτηξη σε υψηλή θερµοκρασία (µεγαλύτερη
από 1200º C)πρώτων υλών που είναι κυρίως ανθρακικό ασβέστιο,
οξείδιο αργιλλίου, διοξείδιο πυριτίου και οξείδιο σιδήρου. Οι
παραγόµενες χηµικές ουσίες σχηµατίζουν κρυσταλλική µάζα. Η
κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις χηµικές ουσίες, που καθο-
ρίζονται παρακάτω, όταν παράγονται επί τούτου κατά την
παραγωγή του τσιµέντου πόρτλαντ. Τα κύρια µέλη της κατηγορίας
αυτής είναι Ca

2
SiO

4
και Ca

3
SiO

5
. Μπορεί επίσης να περιλαµβά-

νονται και άλλες ενώσεις, που αναφέρονται παρακάτω στον
συνδυασµό µε τις κύριες αυτές ουσίες.

CaAl
2
O
4

CaAl
4
O
7

CaAl
12
O
19

Ca
3
Al

2
O
6

Ca
12
Al

14
O
33

CaO
Ca

2
Fe

2
O
5

Ca
2
Al

2
SiO

7
Ca

4
Al

6
SO

16
Ca

12
Al

14
Cl

2
O
32

Ca
12
Al

14
F
2
O
32

Ca
4
Al

2
Fe

2
O
10

Ca
6
Al

4
Fe

2
O
15
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266-047-6 65997-18-4
σµάλτων, χηµικά
Σµάλτο είναι µείγµα ανόργανων χηµικών ουσιών, που παράγεται µε

ταχεία ψύξη λιωµένου πολύπλοκου συνδυασµού υλικών, που περι-
λαµβάνει τις παραγόµενες κατ' αυτόν τον τρόπο χηµικές ουσίες
υπό µορφή µη µετακινούµενων συστατικών υαλωδών στερεών
νυφάδων ή κόκκων. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις
χηµικές ουσίες που καθορίζονται παρακάτων, όταν παράγονται
επί τούτου κατά την παραγωγή του σµάλτου. Τα κύρια µέλη της
κατηγορίας αυτής είναι οξείδια µερικών ή όλων των στοιχείων
που αναφέρονται παρακάτων. Σε συνδυασµό µε τις κύριες αυτές
ουσίες µπορεί να περιλαµβάνονται και φθοριούχα των στοιχείων
αυτών.

αργίλλιο
αντιµόνιο
αρσενικό
βάριο
βισµούθιο
βόριο
κάδµιο
ασβέστιο
δηµήτριο
χρώµιο
κοβάλτιο
χαλκός
χρυσός
σίδηρος
λανθάνιο
µόλυβδος
λίθιο
µαγνήσιο
µαγγάνιο
µολυβδαίνιο
νεοδύµιο
νικέλιο
νιόβιο
φωσφόρος
κάλιο
πυρίτιο
άργυρος
νάτριο
στρόντιο
κασσίτερος
τιτάνιο
βολφράµιο
βανάδιο
ψευδάργυρος
ζιρκόνιο

266-639-4 67306-03-0
4-[3-[4-(1,1-διµεθυλαιθυλο)φαινυλο]-2-µεθυλοπροπυλο]-2,6-διµεθυλο-

µορφολίνη C
20
H
33
NO

267-006-5 67762-25-8
αλκοόλες,C

12-18
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: IC

12
-C

18
alkyl

alcohol και τον SDA Reporting Number: 16-060-00.

267-008-6 67762-27-0
αλκοόλες,C

16-18
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

16
-C

18
alkyl

alcohol και τον SDA Reporting Number: 19-060-00.

267-009-1 67762-30-5
αλκοόλες,C

14-18
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

14
-C

18
alkyl

alcohol και τον SDA Reporting Number: 17-060-00.

267-019-6 67762-41-8
αλκοόλες,C

10-16
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

14
-C

16
alkyl

alcohol και τον SDA Reporting Number: 15-060-00.

267-051-0 67774-74-7
βενζολίου,C

10-13
-αλκυλο παράγωγα
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268-106-1 68002-94-8
αλκοόλες,C

16-18
και C

18
-ακόρεστες

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
16
-C

18
and C

18

unsaturated alkyl alcohol και τον SDA Reporting Number: 11-060-00.

268-213-3 68037-49-0
σουλφονικών οξέων,C

10-18
-αλκανο, άλατα νατρίου

268-531-2 68122-86-1
ιµιδαζολίου ενώσεων, 4,5-διυδρο-1-µεθυλο-2-νορστεατο αλκυλο-1-(2-

στεατο αµιδοαιθυλο), µεθυλο θειϊκοί εστέρες

268-589-9 68130-43-8
θειϊκού οξέος, µονο-C

8-18
-αλκυλο εστέρων, άλατα νατρίου

268-626-9 68131-73-7
αµίνες, πολυαιθυλενοπολυ-

268-770-2 68140-00-1
αµίδια, κόκου, N-(υδροξυαιθυλο)

268-860-1 68153-01-5
ναφθαλινοσουλφονικά οξέα

268-930-1 68155-00-0
αλκοόλες,C

14-18
καιC

16-18
-ακόρεστες

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
14
-C

18
and C

16
-

C
18
unsaturated alkyl alcohol και τον SDA Reporting Number: 04-060-

00.

269-127-9 68187-82-6
έλαια, ψαριών, δισουλφιτωµένα

269-227-2 68201-59-2
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, κατεργασµένων µε φουµα-

ρικό, άλας νατρίου

269-228-8 68201-60-5
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, κατεργασµένων µε µηλεϊ-

νικό, άλατα νατρίου

269-587-0 68298-96-4
διυδρογονοορθοβορικό 2-[(2-υδροξυαιθυλ)αµινο]αιθύλιο C

4
H
12
BNO

4

269-798-8 68333-89-1
βενζολίου, (1-µεθυλοαιθυλο)-, οξειδωµένου, υπολείµµατα πολυφαινυ-

λίων
Το µη πτητικό, υψηλής θερµοκρασίας βρασµού, υπόλειµµα από την

απόσταξη προϊόντων που προέρχονται από διεργασία κουµενίου-
φαινόλης. Συνίσταται κυρίως από υποκατεστηµένες φαινυλο
οµάδες διασταυρωµένες µε δεσµούς άνθρακα-οξυγόνου και φαινυ-
λοαλειφατικούς δεσµούς.

269-922-0 68391-03-7
τεταρτοταγών ενώσεων αµµωνίου,C

12-18
-αλκυλοτριµεθυλο, χλωρίδια

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
12
-C

18
alkyl

trimethyl ammonium chloride και τον SDA Reporting Number: 16-045-
00.

270-115-0 68411-30-3
βενζολοσουλφονικού οξέος,C

10-13
-αλκυλο παραγώγων, άλατα νατρίου

270-184-7 68412-37-3
πυριτικού οξέος (H

4
SiO

4
, τετρααιθυλο εστέρας, υδρολυµένος

270-407-8 68439-57-6
σουλφονικών οξέων,C

14-16
-αλκανο υδροξυ καιC

14-16
-αλκενο, άλατα

νατρίου

270-461-2 68440-56-2
ρητινικών οξέων και οξέων κολοφωνίου, άλατα µαγνησίου

270-486-9 68442-69-3
βενζολίου, µονο-C

10-14
-αλκυλο παράγωγα

270-691-3 68476-52-8
υδρογονάνθρακες, C

4
, υποπροϊόν παραγωγής αιθυλενίου

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης σε µονάδα αιθυλενίου. Συνίσταται
κυρίως από C

4
υδρογονάνθρακες.
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271-067-3 68515-25-3
βενζολίου,C

1-9
-αλκυλο παράγωγα

271-073-6 68515-32-2
βενζολίου, µονο-C

12-14
-αλκυλο παραγώγων, προϊόντα πυθµένα

κλασµάτωσης
Τα προϊόντα πυθµένα κλασµάτωσης, που βράζουν πάνω από 360º C

περίπου.

271-083-0 68515-41-3
1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, δι-C

7-9
-διακλαδισµένοι και γραµ-

µικοί αλκυλο εστέρες

271-085-1 68515-43-5
1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, δι-C

9-11
-διακλαδισµένοι και γραµ-

µικοί αλκυλο εστέρες

271-212-0 68526-55-6
αλκένια,C

8-10
, πλούσια σε C

9

271-231-4 68526-83-0
αλκοόλες,C

7-9
-ισο-, πλούσιες σε C

8

271-233-5 68526-84-1
αλκοόλες,C

8-10
-ισο-, πλούσιες σε C

9

271-234-0 68526-85-2
αλκοόλες,C

9-11
-ισο-, πλούσιες σε C

10

271-235-6 68526-86-3
αλκοόλες,C

11-14
-ισο-, πλούσιες σε C

13

271-363-2 68551-11-1
1-προπενίου, προϊόντα υδρογονοφορµυλίωσης, υψηλής θερµοκρασίας

βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός προϊόντων που παράγεται µε την απόσταξη

προϊόντων από την υδρογόνωση βουτανάλης που προέρχεται από
την υδρογονοφορµυλίωση προπενίου. Συνίσταται κυρίως από οργα-
νικές ενώσεις όπως αλδεΰδες, αλκοόλες, εστέρες, αιθέρες και
καρβοξυλικά οξέα µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή C

4
-

C
32

και βράζει στην περιοχή από 143º C ώς 282º C περίπου.

271-528-9 68584-22-5
βενζολοσουλφονικού οξέος,C

10-16
-αλκυλο παράγωγα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
10
-C

16
alkyl

benzene sulfonic acid και τον SDA Reporting Number: 15-080-00.

271-642-9 68603-15-6
αλκοόλες,C

6-12
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

6
-C

12
alkyl

alcohol και τον SDA Reporting Number: 13-060-00.

271-657-0 68603-42-9
αµίδια, κόκου, N,N-δις(υδροξυαιθυλο)

271-678-5 68603-87-2
καρβοξυλικά οξέα, δι-,C

4-6

271-774-7 68608-15-1
σουλφονικών οξέων, αλκανο, άλατα νατρίου

271-801-2 68608-80-0
βενζολίου,C

6-12
-αλκυλο παράγωγα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
6
-C

12
alkyl

benzene και τον SDA Reporting Number: 13-079-00.

271-893-4 68611-44-9
σιλανίου, διχλωροδιµεθυλο-, προϊόντα αντίδρασης µε διοξείδιο πυρι-

τίου

272-490-6 68855-56-1
αλκοόλες,C

12-16

272-492-7 68855-58-3
αλκένια,C

10-16
α-

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
10
-C

16
alkyl

alpha olefin και τον SDA Reporting Number: 15-057-00.

272-647-9 68901-05-3
διακρυλικό προπανο-1,3-διυλοδις(οξυπροπανο-1,3-

διύλιο) C
14
H
28
Cl

4
Cr

2
F
9
NO

9
S
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272-740-4 68910-45-2
σουλφονικών οξέων, αλκανο, χλωρο, άλατα νατρίου

272-924-4 68920-70-7
αλκάνια,C

6-18
, χλωρο

273-050-6 68936-98-1
βενζολίου, (1-µεθυλοαιθυλο)-, υπολείµµατα απόσταξης
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων παραγωγής κουµενίου. Συνίσταται πρωτίστως
από διϊσοπροπυλοβενζόλιο µε ποικίλες µικρές ποσότητες C

4
υποκατεστηµένων βενζολίων και βαρύτερους µη αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες.

273-094-6 68937-83-7
λιπαρών οξέων,C

6-10
, µεθυλο εστέρες

273-095-1 68937-84-8
λιπαρών οξέων,C

12-18
, µεθυλο εστέρες

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
12
-C

18
alkyl

carboxylic acid methyl ester και τον SDA Reporting Number: 16-010-
00.

273-114-3 68938-07-8
λιπαρά οξέα,C

9-13
-νεο-

273-281-2 68955-55-5
αµινών,C

12-18
-αλκυλοδιµεθυλο, N-οξείδια

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
12
-C

18
alkyl

dimethyl amine oxide και τον SDA Reporting Number: 16-041-00.

273-295-9 68955-98-6
λιπαρά οξέα,C

16-18
και C

18
-ακόρεστα, διακλαδισµένα και γραµµικά

274-367-2 70179-79-2
τετραµυρµηκικό αµµώνιο CH

2
O
2
.¼H

3
N

276-451-4 72187-40-7
4,4'-δις[[4-[δις(2-υδροξυαιθυλ)αµινο]-6-[(4-σουλφοφαινυλ)αµινο]-1,3,5-

τριαζιν-2-υλ]αµινο]στιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ άλας καλίου
νατρίου C

40
H
44
N
12
O
16
S
4
.xK.xNa

277-704-1 74070-46-5
2-χλωρο-6-νιτρο-3-φαινοξυανιλίνη C

12
H
9
ClN

2
O
3

278-404-3 76253-60-6
διχλωρο[(διχλωροφαινυλο)µεθυλο)µεθυλοβενζόλιο C

14
H
10
Cl

4

279-420-3 80206-82-2
αλκοόλες,C

12-14

280-895-4 83803-77-4
τρισουλφίδιο του δι-τερτ-δωδεκυλίου C

24
H
50
S
3

281-018-8 83846-43-9
βενζοϊκού οξέος, 2-υδροξυ-, µονο-C

>13
-αλκυλο παραγώγων, άλατα

ασβεστίου(2:1)

283-810-9 84713-17-7
2,2,4(η 2,4,4)-τριµεθυλεξάνιοδινιτρίλιο C

9
H
14
N
2

284-090-9 84777-61-7
ισοοκτανοϊκό ασβέστιο(II) C

8
H
16
O
2
.½Ca

284-315-0 84852-06-2
1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, δι-C

7-10
-ισοαλκυλο εστέρες

284-660-7 84961-70-6
βενζολίου, µονο-C

10-13
-αλκυλο παραγώγων, υπολείµµατα απόσταξης

284-895-5 84989-06-0
οξέων πίσσας, κλάσµα ξυλενόλης
Το κλάσµα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 2,4- και 2,5-διµεθυλοφαι-

νόλη, που ανακτάται µε απόσταξη χαµηλής θερµοκρασίας ακατέρ-
γαστων οξέων πίσσας λιθανθρακόπισσας.

285-207-6 85049-37-2
λιπαρών οξέων,C

16-18
και C

18
-ακορέστων, 2-αιθυλοεξυλο εστέρες

286-490-9 85251-77-0
γλυκερίδια,C

16-18
µονο- και δι-
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287-032-0 85408-69-1
λιπαρών οξέων,C

8-18
καιC

16-18
-ακορέστων, άλατα νατρίου

287-075-5 85409-09-2
γλυκερίδια,C

8-10

287-476-5 85535-84-8
αλκάνια,C

10-13
, χλωρο

287-477-0 85535-85-9
αλκάνια,C

14-17
, χλωρο

287-479-1 85535-87-1
αλκένια,C

10-13

287-493-8 85536-13-6
µυρµηκικού οξέος,C

8-10
-ισοαλκυλο εστέρες, πλούσιοι σε C

9

287-494-3 85536-14-7
βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-C

10-13
-sec-αλκυλο παράγωγα

287-625-4 85566-16-1
αλκοόλες,C

13-15
-διακλαδισµένες και γραµµικές

287-735-2 85567-22-2
2,5,8,10,13,16,17,20,23-εννεαοξα-1,9-διβοραδικυκλο[7.7.7]τρικοσα-

νίο C
12
H
24
B
2
O
9

288-284-4 85711-26-8
αλκοόλες,C

9-11
-διακλαδισµένες και γραµµικές

288-331-9 85711-70-2
σουλφονικού οξέος,C

14-18
-sec-αλκανο, άλατα νατρίου

288-474-7 85736-63-6
τεταρτοταγών ενώσεων αµµωνίου,C

12-18
-αλκυλο(υδροξυαιθυλο)δι-

µεθυλο, χλωρίδια

289-151-3 86088-85-9
ιµιδαζολίου ενώσεων, 4,5-διυδρο-1-µεθυλο-2-νορστεατο αλκυλο-3-(2-

στεατο αµιδοαιθυλο), µεθυλο θειϊκοί εστέρες

289-219-2 86290-80-4
αλκένια,C

8-10
α-

290-178-8 90082-86-3
αρνόγλωσσο, Plantago ovata, εκχύλισµα
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους, όπως

βάµµατα, συµπήγµατα, απόλυτα, αιθέρια έλαια, ελαιορητίνες,
τερπένια, κλάσµατα απαλλαγµένα τερπενίων, αποστάγµατα,
υπολείµµατα κλπ., που λαµβάνονται από Plantago ovata, Plantagina-
ceae.

290-580-3 90193-76-3
1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, δι-C

16-18
-αλκυλο εστέρες

290-597-6 90193-91-2
1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, µείγµα δεκυλο και εξυλο και

επτυλο και οκτυλο διεστέρων

290-644-0 90194-34-6
βενζολοσουλφονικού οξέος, µονο-C

1-18
-αλκυλο παράγωγα

290-658-7 90194-47-1
βενζολοσουλφονικού οξέος, µονο-C

15-36
-διακλαδισµένα αλκυλο

παράγωγα

290-660-8 90194-49-3
βενζολοσουλφονικού οξέος, µονο-C

15-36
-διακλαδισµένων αλκυλο παρα-

γώγων, άλατα ασβεστίου

291-554-4 90431-32-6
µολύβδου, 2-αιθυλοεξανοϊκού ισοοκτανοϊκού σύµπλοκα, βασικά

292-426-0 90622-26-7
αλκενίων,C

8-9
, προϊόντων υδρογονοφορµυλίωσης, υπολείµµατα

απόσταξης

292-463-2 90622-61-0
αλκένια,C

12-14
α-
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292-694-9 90989-38-1
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, C

8

292-701-5 90989-44-9
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,C

7-10
, υποπροϊόν παραγωγής αιθυλενίου

292-951-5 91031-48-0
λιπαρών οξέων,C

16-18
, 2-αιθυλοεξυλο εστέρες

293-086-6 91051-34-2
λιπαρών οξέων, φοινικελαίου, µεθυλο εστέρες

293-145-6 91051-89-7
λιπαρών οξέων, στέατος, µεθυλο εστέρων, υπολείµµατα απόσταξης

293-263-8 91053-01-9
υδρογονανθράκων, C

4
, απαλλαγµένων 1,3-βουταδιενίου, πολυµερι-

σµένων, κλάσµα τριισοβουτυλενίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξή του, απαλλαγµένου βουταδιενίου, κλάσµατος C
4
, που

προέρχεται από ατµοπυρόλυση νάφθας. Συνίσταται κυρίως από
ολεφινικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

8
, C

12
,

C
16

και C
20

και βράζει στην περιοχή από 170º C ως 185º C περίπου.

293-346-9 91078-64-7
ναφθαλινοσουλφονικών οξέων, διακλαδισµένων και γραµµικών

βουτυλο παραγώγων, άλατα νατρίου

293-721-7 91082-11-0
σουλφονικών οξέων,C

15-25
-αλκανο, χλωρο, άλατα νατρίου

293-728-5 91082-17-6
σουλφονικών οξέων,C

10-21
-αλκανο, φαινυλο εστέρες

293-741-6 91082-29-0
σουλφονυλο χλωρίδια,C

10-21
-αλκανο

293-744-2 91082-32-5
σουλφονυλο χλωρίδια,C

16-34
-αλκανο, χλωρο

294-557-9 91723-50-1
υδρογονάνθρακες,C

5-7
, πλούσιοι σε C

6
, υποπροϊόντα παραγωγής αιθυ-

λενίου

294-595-6 91744-33-1
γλυκερίδια,C

10-18
µονο-, δι- και τρι-

295-548-2 92062-33-4
βάσεων πίσσας, άνθρακα κλάσµα πικολίνης
Βάσεις πυριδίνης που βράζουν στην περιοχή από 125º C ώς 160º C

περίπου και λαµβάνονται µε απόσταξη εξουδετερωµένου οξίνου
εκχυλίσµατος του περιέχοντος βάσεις κλάσµατος πίσσας το οποίο
λαµβάνεται µε την απόσταξη βιτουµενικών λιθανθρακοπισσών.
Αποτελείται κυρίως από λουτιδίνες και πικολίνες.

295-571-8 92112-70-4
υποχλωριώδους οξέος, προϊόντων αντίδρασης µε προπένιο, υπολείµ-

µατα διχλωροπροπανίου

295-766-8 92128-69-3
υδρογονανθράκων, ακορέστων, υπολείµµατα απόσταξης

295-885-5 92129-83-4
σουλφονικών οξέων,C

19-31
-αλκανο, άλατα νατρίου

297-626-1 93685-78-0
υδρογονάνθρακες, C

4
, ελεύθεροι 1,3-βουταδιενίου, πολυµερισµένοι,

κλάσµα διβουτυλενίου, υδρογονωµένοι

297-628-2 93685-80-4
υδρογονάνθρακες, C

4
, ελεύθεροι 1,3-βουταδιενίου, πολυµερισµένοι,

κλάσµα τετραϊσοβουτυλενίου, υδρογονωµένοι

297-629-8 93685-81-5
υδρογονάνθρακες, C

4
, ελεύθεροι 1,3-βουταδιενίου, πολυµερισµένοι,

κλάσµα τριισοβουτυλενίου, υδρογονωµένοι

298-697-1 93821-12-6
αλκένια,C

10-14
-γραµµικά και διακλαδισµένα, πλούσια σε C

12
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300-949-3 93965-02-7
4,4'-δις[[4-[δις(2-υδροξυαιθυλ)αµινο]-6-[(4-σουλφοφαινυλ)αµινο]-1,3,5-

τριαζιν-2-υλ]αµινο]στιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ άλας νατρίου
ένωση µέ 2,2'-ιµινοδιαιθανόλη C

40
H
44
N
12
O
16
S
4
.xC

4
H
11
NO

2
.xNa

302-189-8 94094-87-8
ναφθαλινοσουλφονικών οξέων, προϊόντων αντίδρασης µε φορµαλ-

δεΰδη και σουλφονυλοδις[φαινόλη], άλατα αµµωνίου

302-613-1 94113-79-8
αλδεΰδες,C

12-18

304-180-4 94247-05-9
µεθακρυλικό ισοδεκατρύλιο C

17
H
32
O
2

305-180-7 94349-61-8
αλδεΰδες,C

7-12

306-479-5 97280-83-6
δωδεκένιο, διακλαδισµένο

306-523-3 97281-24-8
λιπαρών οξέων,C

8-10
, µείγµα εστέρων µε νεοπεντυλο γλυκόλη και

τριµεθυλολοπροπάνιο

307-146-7 97552-93-7
αλκοολών,C

12-14
, προϊόντα αντίδρασης µε διµεθυλαµίνη

307-159-8 97553-05-4
λιπαρών οξέων,C

16-18
και C

16
-ακορέστων, ισοοκτυλο εστέρες,

εποξειδωµένοι

309-928-3 101357-30-6
πυριτικού οξέος, άλας αργιλλίου νατρίου, σουλφουρωµένο

310-080-1 102242-49-9
αλκοολών,C

6-24
, υπολείµµατα απόσταξης

Το πολύπλοκο υπόλειµµα, που προκύπτει από την απόσταξη σε κενό
λιπαρών αλκοολώνC

6-24
, το οποίο προέρχεται από υδρογόνωση

µεθυλεστέρων λιπαρών οξέωνC
6-24
. Συνίσταται κυρίως από κορε-

σµένες λιπαρές αλκοόλες µε αριθµό ατόµων άνθρακα µεγαλύτερο
από C

18
, προϊόντα διµερισµού και εστέρες µακράς αλύσου µε

αριθµό ατόµων άνθρακα µεγαλύτερο από C
32

και βράζει σε θερµο-
κρασία µεγαλύτερη από 250

o
C σε 10 torr.

310-084-3 102242-53-5
λιπαρών οξέων,C

6-24
, υδρογονωµένων, υπολείµµατα απόσταξης

Το πολύπλοκο υπόλειµµα που προκύπτει από την απόσταξη λιπαρών
οξέωνC

6-24
, το οποίο προέρχεται από την υδρογόνωση σαπωνοποιη-

µένων φυσικών λιπών µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχήC
6-24
.

Συνίσταται κυρίως από γλυκερίδια λιπαρών οξέωνC
6-24
, στερόλες

και εστέρες κηρού και βράζει σε θερµοκρασία πάνω από 150
o
C σε

10 torr.

310-085-9 102242-54-6
λιπαρών οξέων,C

12-24
-ακορέστων, υπολείµµατα απόσταξης

Το πολύπλοκο υπόλειµµα που προκύπτει από την απόσταξη
ακόρεστων λιπαρών οξέωνC

12-24
, το οποίο προκύπτει από την σαπω-

νοποίηση φυσικών λιπών µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην
περιοχήC

12-24
. Συνίσταται κυρίως από γλυκερίδια ακόρεστων

λιπαρών οξέωνC
12-24
, στερόλες και εστέρες κηρού και βράζει σε

θερµοκρασία πάνω από 150
o
C σε 10 torr.

232-298-5 1 8002-05-9
πετρέλαιο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από

αλειφατικούς, αλικυκλικούς και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.
Μπορεί επίσης να περιέχει µικρές ποσότητες ενώσεων αζώτου,
θείου και οξυγόνου. Αυτή η κατηγορία συµπεριλαµβάνει ελαφρά,
µέσα και βαρέα πετρέλαια, καθώς και πετρέλαια που εξάγονται
από πισσούχους άµµους. εν συµπεριλαµβάνονται σε αυτό τον
ορισµό υδρογονανθρακούχα υλικά που απαιτούν µεγάλες χηµικές
αλλαγές για την ανάκτησή τους ή την µετατροπή τους σε πρώτες
ύλες τροφοδοσίας διυλιστηρίων όπως αργά πετρέλαια σχιστο-
λίθων, αναβαθµισµένα πετρέλαια σχιστολίθων και υγρά καύσιµα
ανθράκων.
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232-343-9 2 8006-14-2
φυσικό αέριο
Ακατέργαστο φυσικό αέριο, όπως βρίσκεται στη φύση ή αέριος

συνδυασµός υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

1
ώς και C

4
που διαχωρίζεται από το ακατέρ-

γαστο φυσικό αέριο µε την αποµάκρυνση συµπυκνώµατος φυσικού
αερίου, υγρού φυσικού αερίου και συµπυκνώµατος φυσικού αερίου/
φυσικού αερίου.

268-629-5 2 68131-75-9
αέρια (πετρελαίου),C

3-4
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

3
ώς και C

4
,

κυρίως προπάνιο και προπυλένιο και µε περιοχή βρασµού από −
51º C ώς −1º C περίπου.

269-624-0 2 68308-04-3
τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάσταση ανάκτησης αερίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

προϊόντων από διάφορα ρεύµατα υδρογονανθράκων. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

1
ως και C

5
.

269-625-6 2 68308-05-4
αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης αερίου απαιθα-

νιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

προϊόντων από διάφορα ρεύµατα υδρογονανθράκων. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

1
ώς και C

4
.

270-071-2 2 68409-99-4
αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής καταλυτικής πυρόλυσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

3
ώς και C

5
και βράζει στην περιοχή από −48º C ώς

32º C περίπου.

270-085-9 2 68410-63-9
φυσικό αέριο, ξηρό
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται από

φυσικό αέριο. Συνίσταται από κορεσµένους αλειφατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

1
ώς

και C
4
, κυρίως µεθάνιο και αιθάνιο.

270-651-5 2 68475-57-0
αλκάνια,C

1-2

270-652-0 2 68475-58-1
αλκάνια,C

2-3

270-653-6 2 68475-59-2
αλκάνια,C

3-4

270-654-1 2 68475-60-5
αλκάνια,C

4-5

270-667-2 2 68476-26-6
καύσιµα αέρια
Συνδυασµός ελαφρών αερίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο ή και

υδρογονάνθρακες µικρού µοριακού βάρους.

270-670-9 2 68476-29-9
καύσιµα αέρια, αποστάγµατα αργού πετρελαίου
Πολύπλοκος συνδυασµός ελαφρών αερίων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου και καταλυτική αναµόρφωση νάφθας.
Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

1
ώς και C

4
και µε περιοχή

βρασµού από −217º C ώς −12º C περίπου.

270-681-9 2 68476-40-4
υδρογονάνθρακες,C

3-4

270-682-4 2 68476-42-6
υδρογονάνθρακες,C

4-5
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270-689-2 2 68476-49-3
υδρογονάνθρακες,C

2-4
, πλούσιοι σε C

3

270-704-2 2 68476-85-7
πετρελαίου αέρια, υγροποιηµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

3
ώς και C

7
και

µε περιοχή βρασµού από −40º C ώς 80º C περίπου.

270-705-8 2 68476-86-8
πετρελαίου αέρια, υγροποιηµένα, γλυκασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

υγροποιηµένο αέριο µείγµα πετρελαίου µε γλύκανση, για να µετα-
τραπούν µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν οι όξινες προσµίξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

3
ώς και C

7
και µε περιοχή βρασµού

από −40º C ώς 80º C περίπου.

270-724-1 2 68477-33-8
αέρια (πετρελαίου),C

3-4
, πλούσια σε ισοβουτάνιο

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορε-
σµένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα, που συνήθως κυµαίνεται από C

3
ως και C

6
, κυρίως

βουτάνιο και ισοβουτάνιο. Συνίσταται από κορεσµένους και
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην
περιοχή από C

3
ώς και C

4
, κυρίως ισοβουτάνιο.

270-726-2 2 68477-35-0
αποστάγµατα (πετρελαίου),C

3-6
, πλούσια σε πιπερυλένιο

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορε-
σµένων και ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα, που συνήθως κυµαίνεται από C

3
ώς και C

6
. Συνί-

σταται από κορεσµένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

3
ώς και C

6
, κυρίως

πιπερυλένια.

270-754-5 2 68477-72-5
αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθµένα αποβουτανιωτήρα καταλυ-

τικώς πυρολυµένης νάφθας, πλούσια σεC
3-5

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από τη
σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

3
ώς και C

5
.

270-757-1 2 68477-75-8
αέρια (πετρελαίου), µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, πλούσια σεC

1-5
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην
περιοχή κυρίως από C

1
ώς και C

6
, κυρίως από C

1
ώς και C

5
.

270-760-8 2 68477-79-2
αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού αναµορφωτήρα, πλούσια σεC

1-4
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
1
ώς και C

6
, κυρίως από C

1
ώς και C

4
.

270-765-5 2 68477-83-8
αέρια (πετρελαίου),C

3-5
ολεφίνες-παραφίνες τροφοδότησης αλκυ-

λίωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός ολεφενικών και παραφινικών υδρογονανθρά-

κων µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C
3
ώς και C

5
, οι

οποίοι χρησιµοποιούνται για τροφοδότηση αλκυλίωσης. Οι θερµο-
κρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιµη θερµο-
κρασία των συνδυασµών αυτών.

270-767-6 2 68477-85-0
αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C

4
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασµάτωσης. Συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην
περιοχή από C

3
ώς και C

5
, κυρίως C

4
.
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270-769-7 2 68477-87-2
αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

ατµοσφαιρική απόσταξη ρεύµατος βουτανίου-βουτυλενίου. Συνί-
σταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως C

3
και C

4
.

270-773-9 2 68477-91-8
αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποπροπανιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων των κλασµάτων αερίου και βενζίνας, καταλυ-
τικής πυρόλυσης. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

2
ώς και C

4
.

270-990-9 2 68512-91-4
υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σεC

3-4
, αποστάγµατος πετρελαίου

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη και συµπύκνωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
3
ώς και C

5
, κυρίως C

3
και C

4
.

271-032-2 2 68514-31-8
υδρογονάνθρακες,C

1-4
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε θερµο-

πυρόλυση και εργασίες απορρόφησης και από απόσταξη αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

1
ώς και C

4
περίπου και

περιοχή βρασµού από µείον 164º C ώς µείον 0,5º C περίπου.

271-038-5 2 68514-36-3
υδρογονάνθρακες,C

1-4
, γλυκασµένοι

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται υποβάλ-
λοντας αέριους υδρογονάνθρακες σε γλύκανση για να µετατραπούν
µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν όξινες προσµίξεις. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

1
ώς και C

4
και µε περιοχή βρασµού από −164º C

ώς −0,5º C περίπου.

271-259-7 2 68527-16-2
υδρογονάνθρακες,C

1-3
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων

άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C
1

ώς και C
3

και που βράζει
στην περιοχή από µείον 164º C ώς µείον 42º C περίπου.

271-261-8 2 68527-19-5
υδρογονάνθρακες,C

1-4
, κλάσµα αποβουτανιωτή

271-734-9 2 68606-25-7
υδρογονάνθρακες,C

2-4

271-735-4 2 68606-26-8
υδρογονάνθρακες, C

3

272-183-7 2 68783-07-3
αέρια (πετρελαίου), µείγµα διϋλιστηρίου
Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται από διάφορες διεργασίες

διϋλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθ-
ρακες κυρίως στην περιοχή από C

1
ώς και C

5
.

272-205-5 2 68783-65-3
αέρια (πετρελαίου),C

2-4
, γλυκασµένα

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν
απόσταγµα πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης
για να µετατραπούν µερκαπτάνες ή για να αποµακρυνθούν όξινες
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

2
ώς και C

4
και βράζει στην περιοχή από −51º C ώς −34º C

περίπου.

272-871-7 2 68918-99-0
αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασµάτωσης αργού πετρελαίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

κλασµάτωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

1
ώς και C

5
.
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272-872-2 2 68919-00-6
αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

κλασµάτωση συνενωµένων ρευµάτων νάφθας. Συνίσταται από
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

1
ώς και C

5
.

273-169-3 2 68952-76-1
αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας αποβουτανιω-

τήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλασµάτωση καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

1
ώς και C

4
.

289-339-5 2 87741-01-3
υδρογονάνθρακες, C

4

292-456-4 2 90622-55-2
αλκάνια,C

1-4
, πλούσια σε C

3

295-404-9 2 92045-22-2
αέρια (πετρελαίου), µονάδας ατµοπυρόλυσης πλούσια σε C

3
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων από ατµοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από
προπυλένιο µε λίγο προπάνιο και βράζει στην περιοχή από µείον
70º C ώς 0º C περίπου.

295-405-4 2 92045-23-3
υδρογονάνθρακες, C

4
, απόσταγµα µονάδας ατµοπυρόλυσης

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων από διεργασία ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

4
,

κυρίως 1-βουτένιο περιέχει δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο
και έχει περιοχή βρασµού από µείον 12º C ώς 5º C περίπου.

295-463-0 2 92045-80-2
αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα, γλυκασµένα, κλάσµα C

4
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

µείγµα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία
γλύκανσης για την οξείδωση των µερκαπτανών ή την αποµά-
κρυνση οξίνων προσµίξεων. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους
και ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε C

4
.

306-004-1 2 95465-89-7
υδρογονάνθρακες, C

4
, απαλλαγµένοι 1,3-βουταδιενίου και ισοβουτε-

νίου

232-349-1 3A 8006-61-9
βενζίνη, φυσική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται από

φυσικό αέριο µε διεργασίες όπως ψύξη ή απορρόφηση. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

8
και µε περιοχή βρασµού από µείον 20º C ώς και 120º C περίπου.

232-443-2 3A 8030-30-6
νάφθα
ιυλισµένα, µερικώς διυλισµένα, ή µη διυλισµένα προϊόντα πετρε-

λαίου, που παράγονται µε την απόσταξη φυσικού αερίου. Συνί-
σταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
C
5
και C

6
και βράζει στην περιοχή από 100º C ώς 200º C περίπου.

232-453-7 3A 8032-32-4
λιγροΐνη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κλασµατική απόσταξη πετρελαίου. Το κλάσµα αυτό βράζει στην
περιοχή από 20º C ώς 135º C περίπου.

265-041-0 3A 64741-41-9
νάφθα (πετρελαίου), βαριά απευθείας απόσταγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

12
και

µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς 230º C περίπου.
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265-042-6 3A 64741-42-0
νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης απευθείας απόσταγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

11
και

µε περιοχή βρασµού από µείον 20º C ώς 220º C περίπου.

265-046-8 3A 64741-46-4
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά απευθείας απόσταγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

4
ώς και C

10
και µε περιοχή βρασµού από µείον 20º C ώς 180º

C περίπου.

265-192-2 3A 64742-89-8
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αλειφατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη αργού πετρελαίου ή φυσικής βενζίνης. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

10
και βράζει στην

περιοχή από 35º C ώς 160º C περίπου.

271-025-4 3A 68514-15-8
βενζίνα, ανάκτησης ατµών
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται µε ψύξη

από τα αέρια του συστήµατος ανάκτησης ατµών. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

4
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού από −20º C ώς 196º C

περίπου.

271-727-0 3A 68606-11-1
βενζίνα, απευθείας απόσταγµα, µονάδας ατµοσφαιρικής απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται από τη

µονάδα ατµοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου. Βράζει στην
περιοχή από 36,1º C ώς 193,3º C περίπου.

272-186-3 3A 68783-12-0
νάφθα (πετρελαίου), µη γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων, που παράγεται από την

απόσταξη ρευµάτων νάφθας από διάφορες παραγωγικές διαδικα-
σίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

12
και µε

περιοχή βρασµού από 0º C ώς 230º C περίπου.

272-931-2 3A 68921-08-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής κλασµάτωσης σταθερο-

ποιητή ελαφράς απευθείας βενζίνας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κλασµάτωση ελαφράς απευθείας βενζίνας. Συνίσταται από κορε-
σµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

3
ώς και C

6
.

309-945-6 3A 101631-20-3
νάφθα (πετρελαίου), βαριά απευθείας απόσταγµα, που περιέχει

αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

8
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 130º Cc ώς 210º C περίπου.

265-066-7 3B 64741-64-6
νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης πλήρους σύστασης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου µε µονοολεφι-
νικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα που κυµαί-
νεται συνήθως από C

3
ώς C

5
. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους

διακλαδισµένης αλύσσου υδρογονάνθρακες, µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή

βρασµού από 90º C ώς 200º C περίπου.
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265-067-2 3B 64741-65-7
νάφθα (πετρελαίου), βαρύ προϊόν αλκυλίωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου µε µονοολεφι-
νικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα που κυµαί-
νεται συνήθως από C

3
ώς C

5
. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους

διακλαδισµένης αλύσσου υδρογονάνθρακες, µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

12
και µε περιοχή

βρασµού από 150º C ώς 220º C περίπου.

265-068-8 3B 64741-66-8
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρύ προϊόν ελαφρά αλκυλίωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου µε µονοολεφι-
νικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα που κυµαί-
νεται συνήθως από C

3
ώς και C

5
. Συνίσταται κυρίως από

κορεσµένους διακλαδισµένης αλύσσου υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

10
και µε περιοχή βρασµού από 90º C ώς 160º C περίπου.

265-073-5 3B 64741-70-4
νάφθα (πετρελαίου), ισοµερισµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτικό ισοµερισµό ευθείας αλύσου παραφινικών υδρογονα-
νθράκων, από C

4
ώς και C

6
. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους

υδρογονάνθρακες όπως ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, 2,2-διµεθυλο-
βουτάνιο, 2-µεθυλοπεντάνιο και 3-µεθυλοπεντάνιο.

265-086-6 3B 64741-84-0
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά εξευγενισµένη µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού

από 35º C ώς 190º C περίπου.

265-095-5 3B 64741-92-0
νάφθα (πετρελαίου), βαριά εξευγενισµένη µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού

από 90º C ώς 230º C περίπου.

271-267-0 3B 68527-27-5
νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης πλήρους σύστασης, που

περιέχει βουτάνιο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου µε µονοολεφι-
νικούς υδρογονάνθρακες, συνήθως µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C

3
ώς και C

5
. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-

νους υδρογονάνθρακες µε διακλαδισµένη αλυσο και µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
µαζί µε

µερικά βουτάνια και βράζει στην περιοχή από 35º C ώς 200º C
περίπου.

295-315-5 3B 91995-53-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), παράγωγα ατµοπυρολυµένης νάφθας,

διϋλισµένα µε διαλύτη ελαφρά κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν από εκχύλιση µε διαλύτη ελαφρού αποστά-
γµατος κατεργασµένου µε υδρογόνο από ατµοπυρολυµένη νάφθα.

295-436-3 3B 92045-55-1
υδρογονάνθρακες, ελαφρά αποστάγµατα νάφθας κατεργασία µε υδρο-

γόνο, εξευγενισµένα µε διαλύτη
Συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την απόσταξη

νάφθας κατεργασµένης µε υδρογόνο που ακολουθείται από εκχύ-
λιση µε διαλύτη και απόσταξη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες µε περιοχή βρασµού από 94º C ως 99º C
περίπου.
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295-440-5 3B 92045-58-4
νάφθα (πετρελαίου), ισοµερισµού, κλάσµα C

6
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη βενζίνης που έχει καταλυτικώς ισοµερισθεί. Συνίσταται
κυρίως από ισοµερή εξανίου µε περιοχή βρασµού από 60º C ως 66º
C περίπου.

295-446-8 3B 92045-64-2
υδρογονάνθρακες,C

6-7
, πυρόλυσης νάφθας, διυλισµένοι µε διαλύτη

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
ρόφηση βενζολίου από υδρογονανθρακικό κλάσµα, πλούσιο σε
βενζόλιο, το οποίο έχει πλήρως υδρογονωθεί καταλυτικώς, και το
οποίο είχε ληφθεί µε απόσταξη από προυδρογονωθείσα πυρολυ-
µένη νάφθα. Συνίσταται κυρίως από παραφινικούς και ναφθενικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

6
ώς και C

7
και βράζει στην περιοχή από 70º C ώς 100º C

περίπου.

309-871-4 3B 101316-67-0
υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C

6
, από κατεργασµένα µε υδρογόνο

ελαφρά αποστάγµατα νάφθας, εξευγενισµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη κατεργασµένης µε υδρογόνο νάφθας και στη συνέχεια
από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους
υδρογονάνθρακες και µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς 70º C
περίπου.

265-055-7 3C 64741-54-4
νάφθα (πετρελαίου), βαριά καταλυτικά πυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

6
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς 230º C

περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία ακόρεστων
υδρογονανθράκων.

265-056-2 3C 64741-55-5
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά πυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

4
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού από µείον 20º C ώς 190º

C περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία ακόρεστων
υδρογονανθράκων.

270-686-6 3C 68476-46-0
υδρογονάνθρακες,C

3-11
, αποστάγµατα µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

3
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού µέχρι 204º C περίπου.

272-185-8 3C 68783-09-5
νάφθα (πετρελαίου), αποσταγµένη ελαφρά καταλυτικά πυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

1
ώς και C

5
.

295-311-3 3C 91995-50-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), παράγωγα ατµοπυρόλυσης νάφθας, ελαφρά

αρωµατικά κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαφρού αποστάγµατος από ατµοπυρολυµένη νάφθα. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.

295-431-6 3C 92045-50-6
νάφθα (πετρελαίου), βαρεία καταλυτικά πυρολυµένη, γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

υποβάλλεται καταλυτικά πυρολυµένο απόσταγµα πετρελαίου σε
γλύκανση για να µετατραπούν οι µερκαπτάνες ή να αποµακρυ-
νθούν οι όξινες προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς

και C
12

και βράζει στην περιοχή από 60º C ώς 200º C περίπου.
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295-441-0 3C 92045-59-5
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά πυρολυµένη γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

νάφθα από καταλυτική πυρόλυση υποβάλλεται σε γλύκανση για
να µετατραπούν οι µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν οι όξινες
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε περιοχή
βρασµού από 35º C ώς 210º C περίπου.

295-794-0 3C 92128-94-4
υδρογονάνθρακες,C

8-12
, καταλυτικής πυρόλυσης, χηµικώς εξουδετερω-

µένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη κλάσµατος καταλυτικής πυρόλυσης, και το οποίο έχει
υποστεί έκπλυση µε άλκαλι. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

8
ώς και C

12
και βράζει στην περιοχή από 130º C ώς 210º C περίπου.

309-974-4 3C 101794-97-2
υδρογονάνθρακες,C

8-12
, αποστάγµατα µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

8
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 140º C ώς

210º C περίπου.

309-987-5 3C 101896-28-0
υδρογονάνθρακες,C

8-12
, καταλυτικής πυρόλυσης, χηµικώς εξουδετερω-

µένοι, γλυκασµένοι

265-065-1 3D 64741-63-5
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά αναµορφωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται από την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

5
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού από 35º C ώς 190º C

περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία αρωµατικών και
διακλαδισµένης αλύσσου υδρογονανθράκων. Το ρεύµα αυτό µπορεί
να περιέχει 10% κατ' όγκον ή περισσότερο βενζόλιο.

265-070-9 3D 64741-68-0
νάφθα (πετρελαίου), βαριά καταλυτικά αναµορφωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται από την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης. Συνίσταται
κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ως και C

12
και µε περιοχή

βρασµού από 90º C ώς 230º C περίπου.

270-660-4 3D 68475-79-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), καταλυτικά αναµορφωµένα αποπεντανιω-

τήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

3
ώς και C

6
και µε περιοχή βρασµού από −49º C

ώ1 63º C περίπου.

270-687-1 3D 68476-47-1
υδρογονάνθρακες,C

2-6
, C

6-8
καταλυτικού αναµορφωτή

270-794-3 3D 68478-15-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσηςC

6-8
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την καταλυτική αναµόρφωση πρώτης

ύληςC
6-8
. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων

άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C
2
ώς και C

6
.

270-993-5 3D 68513-03-1
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικώς αναµορφωµένη, απαλλα-

γµένη από αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

απόσταξη προϊόντων από καταλυτική αναµόρφωση. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

5
ώς και C

8
και µε περιοχή βρασµού από 35º

C ώς 120º C περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία διακλαδι-
σµένων υδρογονανθράκων µε το αρωµατικό συστατικό να έχει
αποµακρυνθεί.
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271-058-4 3D 68514-79-4
προϊόντα πετρελαίου, αναµορφώµατα αναµορφωτήρα
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

διαδικασία αναµόρφωσης και που βράζει στην περιοχή από 27º C
ώς 210º C περίπου.

272-895-8 3D 68919-37-9
νάφθα (πετρελαίου), αναµορφωµένη πλήρους σύστασης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

5
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 35º C ώς

230º C περίπου.

273-271-8 3D 68955-35-1
νάφθα (πετρελαίου), καταλυτικά αναµορφωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων από διεργασία καταλυτικής αναµόρφωσης.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού

από 30º C ώς 220º C περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία
αρωµατικών και διακλαδισµένης αλύσου υδρογονάνθρακες. Αυτό
το ρεύµα µπορεί να περιέχει 10% κατ' όγκο ή περισσότερο
βενζόλιο.

285-509-8 3D 85116-58-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), καταλυτικά αναµορφωµένων κατεργα-

σµένων µε υδρογόνο, ελαφρών, αρωµατικό κλάσµαC
8-12

Πολύπλοκος συνδυασµός αλκυλοβενζολίων που λαµβάνεται µε την
καταλυτική αναµόρφωση νάφθας πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως
από αλκυλοβενζόλια µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

8
ώς C

10
και βράζει στην περιοχή από 160º C ώς

180º C περίπου.

295-279-0 3D 91995-18-5
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, C

8
, προερχόµενοι από καταλυτική

αναµόρφωση

297-401-8 3D 93571-75-6
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,C

7-12
, πλούσιοι σε C

8
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε διαχω-

ρισµό από το κλάσµα που περιέχει το προϊόν αναµόρφωσης µε
καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

7
ώς και C

12
(πρωτίστως C

8
), και µπορεί να περιέχει µη

αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, αµφότεροι δε βράζουν στην
περιοχή από 130º C ώς 200º C περίπου.

297-458-9 3D 93572-29-3
βενζίνη,C

5-11
, αναµορφωµένη σταθεροποιηµένη υψηλού αριθµού οκτα-

νίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων υψηλού αριθµού οκτανίου

που λαµβάνεται µε την καταλυτική αφυδρογόνωση νάφθας κυρίως
ναφθενικής. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικά και µη αρωµατικά
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και

C
11

και βράζει στην περιοχή από 45º C ώς 185º C περίπου.

297-465-7 3D 93572-35-1
υδρογονάνθρακες,C

7-12
, πλούσιοι σε αρωµατικούς µε C>9, βαρύ κλάσµα

αναµόρφωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε διαχω-

ρισµό από το κλάσµα που περιέχει το προϊόν αναµόρφωσης µε
καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από µη αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
7

ώς και C
12

και βράζει στην περιοχή από 120º C ώς 210º C
περίπου, καθώς και C

9
και ανώτερους αρωµατικούς υδρογονάνθ-

ρακες.

297-466-2 3D 93572-36-2
υδρογονάνθρακες,C

5-11
, πλούσιοι σε µη αρωµατικά, ελαφρό κλάσµα

αναµόρφωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε διαχω-

ρισµό από το κλάσµα το οποίο περιέχει το προϊόν αναµόρφωσης
µε καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από µη αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

5
ώς και C

11
που βράζουν στην περιοχή από 35º C ώς 125º C,

βενζόλιο και τολουόλιο.
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265-075-6 3E 64741-74-8
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά θερµικά πυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από απόσταξη προϊόντων

θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

4
ώς και C

8
και µε περιοχή βρασµού από µείον −10º C ώς

130º C.

265-079-8 3E 64741-78-2
νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοπυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από απόσταξη των

προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

6
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς

230º C περίπου.

265-085-0 3E 64741-83-9
νάφθα (πετρελαίου), βαριά θερµικά πυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρε-
στους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

6
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς

220º C περίπου.

267-563-4 3E 67891-79-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα αρωµατικά
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων της θερµικής πυρόλυσης αιθανίου και προπανίου. Αυτό
το κλάσµα υψηλότερης περιοχής βρασµού συνίσταται µαζί κυρίως
από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε C

5
-C

7
µαζί µε µερικούς

ακόρεστους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως C

5
. Το ρεύµα αυτό µπορεί να περιέχει βενζόλιο.

267-565-5 3E 67891-80-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά αρωµατικά
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων της θερµικής πυρόλυσης αιθανίου και προπανίου. Αυτό
το κλάσµα χαµηλότερης περιοχής βρασµού συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε C

5
-C

7
µαζί µε µερικούς αλειφατι-

κούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως C
5
. Το

ρεύµα αυτό µπορεί να περιέχει βενζόλιο.

270-344-6 3E 68425-29-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), προερχόµενα από προϊόν πυρόλυσης

νάφθας-εκχυλισµένου προϊόντος, ανάµιξης βενζίνης
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

πυρολυτική κλασµάτωση στους 816º C, νάφθας και εκχυλισµένου
προϊόντος. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα C

9
και βράζει στους 204º C περίπου.

270-658-3 3E 68475-70-7
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,C

6-8
, από πυρόλυση νάφθας και εκχυλι-

σµένου προϊόντος νάφθας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

πυρολυτική κλασµάτωση, σε 816º C νάφθας και εκχυλισµένου
προϊόντος. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και

C
8
, περιλαµβανοµένου βενζολίου.

271-631-9 3E 68603-00-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου

θερµικά πυρολυµένων
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη νάφθας ή και ακαθάρτου πετρελαίου που έχουν υποστεί
θερµική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από ολεφινικούς υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

5
και βράζει στην περιοχή

από 33º C ώς 60º C περίπου.

271-632-4 3E 68603-01-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), νάφθας και ακαθάρτου πετρελαίου

θερµικά πυρολυµένου, µε πρόσµειξη διµερών C
5

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
εκχυλιστική απόσταξη νάφθας ή και ακάθαρτου πετρελαίου που
έχουν υποστεί θερµική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

5
µαζί µε λίγες διµερι-

σµένες C
5
ολεφίνες και βράζει στην περιοχή από 33º C ώς 184º C

περίπου.
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271-634-5 3E 68603-03-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), νάφθας και ακαθάρτου πετρελαίου

θερµικά πυρολυµένων, εκχυλιστικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

εκχυλιστική απόσταξη νάφθας ή και ακαθάρτου πετρελαίου που
έχουν υποστεί θερµική πυρόλυση. Συνίσταται από παραφινικούς
και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες, κυρίως ισοαµυλένια, όπως 2-
µεθυλο-1-βουτένιο και 2-µεθυλο-2-βουτένιο και βράζει στην
περιοχή από 31º C ώς 40º C περίπου.

273-266-0 3E 68955-29-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά θερµοπυρολυµένα, αρωµατικά

αποβουτανιωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων θερµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, πρωτίστως βενζόλιο.

295-447-3 3E 92045-65-3
αάφθα (πετρελαίου), ελαφρά θερµικά πυρολυµένη, γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

απόσταγµα πετρελαίου από την θερµική πυρόλυση σε υψηλή
θερµοκρασία κλασµάτων βαρέοςελαίου υποβάλλεται σε κατερ-
γασία γλύκανσης για την µετατροπή των µερκοπτανών. Συνίσταται
κυρίως από αρωµατικούς, ολεφινικούς και κορεσµένους υδρογονά-
νθρακες και βράζει στην περιοχή από 20º C ώς 100º C περίπου.

265-150-3 3F 64742-48-9
νάφθα (πετρελαίου), βαριά κατεργασµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

13
και µε περιοχή βρασµού

από 65º C ώς 230º C περίπου.

265-151-9 3F 64742-49-0
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργασµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

11
και µε περιοχή βρασµού

από µείον 20º C ώς 190º C περίπου.

265-178-6 3F 64742-73-0
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά υδρογονοαποθειωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς C

11
και

βράζει στην περιοχή από µείον 20º C ώς 90º C περίπου.

265-185-4 3F 64742-82-1
νάφθα (πετρελαίου), βαρεία υδρογονοαποθειωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
και βράζει στην περιοχή από 90º C ώς 230º C περίπου.

270-092-7 3F 68410-96-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένα µεσαία, ενδιά-

µεσης θερµοκρασίας βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη προϊόντων από υδρογονοκατεργασία µεσαίου αποστά-
γµατος. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

10
και βράζει στην

περιοχή από 127º C ώς 188º C περίπου.

270-093-2 3F 68410-97-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασίας ελαφρού αποστά-

γµατος, χαµηλής θερµοκρασίας βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη προϊόντων από την υδρογονοκατεργασία ελαφρού
αποστάγµατος. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

9
και βράζει

στην περιοχή από 3º C ώς 194º C περίπου.

1993R0793 — EL — 20.11.2003 — 001.001 — 78



▼B

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

285-511-9 3F 85116-60-5
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά υδρογονοαποθειωµένη, θερµικά πυρολυ-

µένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

κλασµάτωση υδρογονοαποθειωµένου αποστάγµατος θερµικής
πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς C

11
και βράζει

στην περιοχή από 23º C ώς 195º C περίπου.

285-512-4 3F 85116-61-6
νάφθα (πετρελαίου), κατεργασµένη µε υδρογόνο ελαφρά, που περιέχει

κυκλοαλκάνια
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη κλάσµατος πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλκάνια
και κυκλοαλκάνια και βράζει στην περιοχή από µείον 20º C ώς
190º C περίπου.

295-432-1 3F 92045-51-7
νάφθα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένη βαρειά, υδρογονωµένη

295-433-7 3F 92045-52-8
νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένη πλήρους σύστασης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

11
και βράζει στην περιοχή από 30º C ώς 250º C περίπου.

295-438-4 3F 92045-57-3
νάφθα (πετρελαίου), υδροπυρολυµένη κατεργασµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου, που προέρχεται από διεργασία πυρό-
λυσης, µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

5
ως και C

11
και µε περιοχή βρασµού από 35º

C ως 190º C περίπου.

295-443-1 3F 92045-61-9
υδρογονάνθρακες,C

4-12
, πυρόλυσης νάφθας, κατεργασµένοι µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη από το προϊόν ατµοπυρόλυσης νάφθας και στη συνέχεια
καταλυτικής εκλεκτικής υδρογόνωσης ουσιών που σχηµατίζουν
κόµµεα. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

12
και βράζει στην

περιοχή από 30º C ώς 230º C περίπου.

295-529-9 3F 92062-15-2
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένη ελαφρά ναφθε-

νική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται κυρίως από κυκλοπαραφινικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

7
και βράζει στην περιοχή από 73º C ώς 85º C περίπου.

296-942-7 3F 93165-55-0
νάφθα (πετρελαίου)ατµοπυρολυµένη ελαφρά, υδρογονωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται από τον

διαχωρισµό και στη συνέχεια υδρογόνωση των προϊόντων ατµοπυ-
ρόλυσης για την παραγωγή αιθυλενίου. Συνίσταται κυρίως από
κορεσµένες και ακόρεστες παραφίνες, κυκλοπαραφίνες και κυκλι-
κούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

10
και βράζει στην περιοχή

από 50º C ώς 200º C περίπου. Η αναλογία των βενζολικών
υδρογονανθράκων µπορεί να ποικίλει µέχρι 30% κατά βάρος και
το ρεύµα µπορεί να περιέχει επίσης µικροποσότητες θείου και
οξυγονούχων ενώσεων.

297-852-0 3F 93763-33-8
υδρογονάνθρακες,C

6-11
, κατεργασµένοι µε υδρογόνο, απαλλαγµένοι

από αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

διαλύτες, που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία µε υδρογόνο για
να µετατραπούν τα αρωµατικά σε ναφθενικά, µε καταλυτική υδρο-
γόνωση.
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297-853-6 3F 93763-34-9
υδρογονάνθρακες,C

9-12
, κατεργασµένοι µε υδρογόνο, απαλλαγµένοι

από αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

διαλύτες, που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία µε υδρογόνο για
να µετατραπούν τα αρωµατικά σε ναφθενικά µε καταλυτική υδρο-
γόνωση.

265-047-3 3G 64741-47-5
φυσικού αερίου συµπυκνώµατα (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται σαν

υγρό από φυσικό αέριο σε διαχωριστήρα επιφάνειας µε παροδική
συµπύκνωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

2
ως C

20
. Σε ατµοσφαι-

ρική θερµοκρασία και πίεση είναι υγρό.

265-048-9 3G 64741-48-6
φυσικού αερίου (πετρελαίου), ακατέργαστο υγρό µείγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων, που διαχωρίζεται σαν

υγρό από φυσικό αέριο σε εγκατάσταση ανακύκλωσης αερίου µε
διεργασίες όπως ψύξη ή απορρόφηση. Συνίσταται κυρίως από
κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην
περιοχή από C

2
ώς και C

8
.

265-071-4 3G 64741-69-1
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά υδρογονοπυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από απόσταξη των

προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

4
ώς και C

10
και µε περιοχή βρασµού από µείον −

20º C ώς 180º C περίπου.

265-089-2 3G 64741-87-3
νάφθα (πετρελαίου), γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

γλύκανση νάφθας πετρελαίου για να µετατραπούν µερκαπτάνες ή
να αποµακρυνθούν όξινες προσµίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς

και C
12

και µε περιοχή βρασµού από −10º C ώς 230º C περίπου.

265-115-2 3G 64742-15-0
νάφθα (πετρελαίου), κατεργασµένη µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 90º C ώς

230º C περίπου.

265-122-0 3G 64742-22-9
νάφθα (πετρελαίου), βαριά χηµικά εξουδετερωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινες ουσίες. Συνίσταται από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
6
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 65º C ώς 230º C περίπου.

265-123-6 3G 64742-23-0
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά χηµικώς εξουδετερωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινες ουσίες. Συνίσταται από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
4

ώς και C
11

και µε περιοχή βρασµού από µείον 20º C ώς 190º C
περίπου.

265-187-5 3G 64742-83-2
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

4
ώς και C

11
και βράζει στην περιοχή από

µείον 20º C ώς 190º C περίπου. Το ρεύµα αυτό συνήθως περιέχει
10% κατ όγκο ή και περισσότερο βενζόλιο.
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265-199-0 3G 64742-95-6
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωµατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

απόσταξη αρωµατικών ρευµάτων. Συνίσταται κυρίως από αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

8
ώς και C

10
και βράζει στην περιοχή από 135º C ώς

210º C περίπου.

268-618-5 3G 68131-49-7
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,C

6-10
, κατεργασµένοι µε οξύ, εξουδε-

τερωµένοι

270-725-7 3G 68477-34-9
αποστάγµατα (πετρελαίου),C

3-5
, πλούσια σε 2-µεθυλο-2-βουτένιο

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων άνθρακα, που συνήθως κυµαί-
νεται από C

3
ως και C

5
, κυρίως ισοπεντάνιο και 3-µεθυλο-1-

βουτένιο. Συνίσταται από κορεσµένους και ακόρεστους υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

3
ώς και

C
5
, κυρίως 2-µεθυλο-2-βουτένιο.

270-735-1 3G 68477-50-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), πολυµερισµένων ατµοπυρολυµένων

αποσταγµάτων πετρελαίου, κλάσµαC
5-12

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την
απόσταξη πολυµερισµένου αποστάγµατος πετρελαίου, που προέρ-
χεται από ατµοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

12
.

270-736-7 3G 68477-53-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα, κλάσµαC

5-12
Πολύπλοκος συνδυασµός οργανικών ενώσεων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται από ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

5
ώς και C

12
.

270-738-8 3G 68477-55-4
αποσταγµάων (πετρελαίου), πυρολυµένων µε ατµό, κλασµάτωνC

5-10
µείγµα µε ελαφρό C

5
κλάσµα νάφθας πετρελαίου από πυρόλυση

µε ατµό

270-741-4 3G 68477-61-2
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), εν ψυχρώ µε οξύ,C

4-6
Πολύπλοκος συνδυασµός οργανικών ενώσεων που παράγεται µε εκχύ-

λιση σε µονάδα οξέος εν ψυχρώ κορεσµένων και ακόρεστων αλει-
φατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων άνθρακα που
συνήθως κυµαίνεται από C

3
ώς και C

6
, κυρίως πεντάνια και

αµυλένια. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
4
ώς και C

6
, κυρίως C

5
.

270-771-8 3G 68477-89-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποπεντανιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

ρεύµα αερίου αλειφατικούς που έχει υποστεί καταλυτική πυρό-
λυση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

6
.

270-791-7 3G 68478-12-6
υπολείµµατα (πετρελαίου), πυθµένα στήλης διαχωρισµού βουτανίου
Συνίσταται από αλειφατκούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων

άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C
4
έως C

6
.

270-795-9 3G 68478-16-0
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την ατµοσφαιρική απόσταξη του ρεύµατος

βουτανίου-βουτυλενίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς

και C
6
.

271-138-9 3G 68516-20-1
νάφθα (πετρελαίου), µέση αρωµατική ατµοπυρολυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 30º C

ώς 220º C περίπου.
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271-262-3 3G 68527-21-9
νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης και απευθείας απόσταξης

κατεργασµένη µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από την

κατεργασία νάφθας απευθείας απόσταξης και πλήρους σύστασης
µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο, συνήθως µε µέθοδο φιλτρα-
ρίσµατος για την αποµάκρυνση των ιχνών πολικών ενώσεων και
ακαθαρσιών που ενυπάρχουν. Συνίσταται από υδρογονονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και

C
11

και βράζει στην περιοχή από −20º C ώς 220º C περίπου.

271-263-9 3G 68527-22-0
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά απευθείας απόσταξης κατεργασµένη µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από την

κατεργασία ελαφράς νάφθας απευθείας απόσταξης µε φυσική ή
τροποποιηµένη άργιλλο, συνήθως µε µέθοδο φιλτραρίσµατος για
την αποµάκρυνση των ιχνών πολικών ενώσεων και ακαθαρσιών
που ενυπάρχουν. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

10
και βράζει

στην περιοχή από 93º C ώς 180º C περίπου.

271-264-4 3G 68527-23-1
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένη αρωµατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

7
ώς και C

9
και βράζει στην περιοχή από 110º

C ώς 165º C περίπου.

271-266-5 3G 68527-26-4
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένη, αποβενζολιωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
4

ώς και C
12

και βράζει στην περιοχή από 80º C ώς 218º C
περίπου.

271-726-5 3G 68606-10-0
βενζίνα, πυρόλυσης, προϊόντων πυθµένα αποβουτανιωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

κλασµάτωση προϊόντων πυθµένα αποβουτανιωτήρα. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγα-
λύτερο από C

5
.

272-206-0 3G 68783-66-4
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

απόσταγµα πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης
για να µετατραπούν µερκαπτάνες ή για να αποµακρυνθούν όξινες
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

3
ώς και C

6
και βράζει στην περιοχή από −20º C ώς 100º C

περίπου.

272-896-3 3G 68919-39-1
φυσικού αερίου συµπυκνώµατα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται ή/και

συµπυκνώνεται από φυσικό αέριο κατά τη µεταφορά και που
συλλέγεται στη φρεατοπαγίδα ή/και από την παραγωγή, συλλογή,
µετάδοση και σωληνογραµµές διανοµής σε φρέατα, καταιωνι-
στήρες κτλ. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

2
ώς και C

8
.

285-510-3 3G 85116-59-2
νάφθα (πετρελαίου), ελαφράς καταλυτικά αναµορφωµένης, κλάσµα

απαλλαγµένο αρωµατικών
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παραµένει µετά την

αποµάκρυνση των αρωµατικών ενώσεων από ελαφρά νάφθα που
έχει υποστεί καταλυτική αναµόρφωση µε µέθοδο εκλεκτικής
απορρόφησης. Συνίσταται κυρίως από παραφινικές και κυκλικές
ενώσεις µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς C

8
και βράζει στην περιοχή από 66º C ώς 121º C περίπου.
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289-220-8 3G 86290-81-5
βενζίνα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που αποτελείται κυρίως

από παραφίνες, κυκλοπαραφίνες, αρωµατικούς και ολεφινικούς
υδρογονάνθρακες, µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως µεγαλύτερο
από C

3
και µε περιοχή βρασµού από 30º C ώς 260º C.

292-698-0 3G 90989-42-7
αρωµατικών υδρογονανθράκων,C

7-8
, προϊόντων απαλκυλίωσης,

υπολείµµατα απόσταξης

295-298-4 3G 91995-38-9
υδρογονάνθρακες,C

4-6
, ελαφρά αποπεντανιωτήρα, αρωµατικά µονάδας

κατεργασίας µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

πρώτα αποστάγµατα από την στήλη αποπεντανιωτήρα πρό της
υδρογονοκατεργασίας αρωµατικών φορτίων. Συνίστασται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

4
ώς και C

6
, κυρίως πεντάνια και πεντένια και µε

περιοχή βρασµού από 25º C ώς 40º C περίπου.

295-302-4 3G 91995-41-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), νάφθας ατµοπυρολυµένης µε παρατετα-

µένη θέρµανση, πλούσια σε C
5

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη ατµοπυρολυµένης µε παρατεταµένη θέρµανση νάφθας.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

6
, κυρίως C

5
.

295-331-2 3G 91995-68-5
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), καταλυτικά αναµορφωµένου ελαφρού

διαλύτη νάφθα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη καταλυτικά αναµορφωµένου
κλάσµατος πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως C

7
ώς και C

8
και

µε περιοχή βρασµού από 100º C ώς 200º C περίπου.

295-434-2 3G 92045-53-9
νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένη ελαφρά, αποαρωµατι-

σµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη υδρογονοαποθειωµένων και αποαρωµατισµένων
ελαφρών κλασµάτων πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από παρα-
φίνες και κυκλοπαραφίνες C

7
και έχει περιοχή βρασµού από 90º

C ώς 100º C περίπου.

295-442-6 3G 92045-60-8
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, πλούσια σε C

5
, γλυκασµένη

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν
νάφθα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να µετατραπούν
οι µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν οι όξινες προσµίξεις. Συνί-
σταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

4
ώς C

5
, κυρίως C

5
, και βράζει στην περιοχή

από µείον 10º C ώς 35º C περίπου.

295-444-7 3G 92045-62-0
υδρογονάνθρακες,C

8-11
, πυρόλυσης νάφθας, κλάσµα τολουολίου

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη προ-υδρογονωθείσα πυρολυµένη νάφθα. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

8
ώς και C

11
και βράζει στην περιοχή από 130º

C ώς 205º C περίπου.

295-445-2 3G 92045-63-1
υδρογονάνθρακες,C

4-11
, πυρόλυσης νάφθας, απαλλαγµένοι αρωµατικών

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από προ-
υδρογονωθείσα πυρολυµένη νάφθα µετά από διαχωρισµό µε
απόσταξη, των υδρογονανθρακικών κλασµάτων που περιέχουν
βενζόλιο και τολουόλιο καθώς και ενός κλάσµατος υψηλότερης
περιοχής βρασµού. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

4
ώς και C

11
και βράζει στην περιοχή από 30º C ώς 205º C περίπου.
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296-028-8 3G 92201-97-3
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά από παρατεταµένη θέρµανση, ατµοπυρο-

λυµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κλασµάτωση ατµοπυρολυµένης νάφθας αφού ανακτηθεί από διερ-
γασία παρατεταµένης θέρµανσης. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

4
ώς και C

6
και βράζει στην περιοχή από 0º C ώς 80º C

περίπου.

296-903-4 3G 93165-19-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), πλούσια σε C

6
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη πρώτης ύλης από πετρέλαιο. Αποτελείται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα από C

5
ώς και C

7
,

είναι πλούσιο σε C
6

και βράζει στην περιοχή από 60º C ώς 70º C
περίπου.

302-639-3 3G 94114-03-1
βενζίνα, πυρόλυσης, αφυδρογονωµένη
Κλάσµα απόσταξης από υδρογόνωση βενζίνας πυρόλυσης που βράζει

στην περιοχή από 20º C ώς 200º C περίπου.

305-750-5 3G 95009-23-7
αποσταγµάτων (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένων, κλάσµατοςC

8-12
, πολυ-

µερισµένου, ελαφρά προϊόντα απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη του πολυµερισµένου κλάσµατος από C
8

ώς και C
12

από
αποστάγµατα πετρελαίου πυρολυµένα µε ατµό. Συνίσταται κυρίως
από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

8
ως και C

12
.

308-261-5 3G 97926-43-7
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από βαρύ διαλύτη νάφθα, κατεργασµένο µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία βαρέος ναφθικού διαλύτη εκχυλίσµατος πετρελαίου µε
λευκαντική γή. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

10
και µε

περιοχή βρασµού από 80º C ώς 180º C περίπου.

308-713-1 3G 98219-46-6
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένη, απαλλαγµένη βενζο-

λίου, θερµικώς κατεργασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία και απόσταξη ελαφράς ατµοπυρολυµένης απαλλα-
γµένης από βενζόλιο νάφθας πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 95º C ώς 200º C

περίπου.

308-714-7 3G 98219-47-7
νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένη, θερµικώς κατεργα-

σµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία και απόσταξη ελαφράς ατµοπυρολυµένης νάφθας
πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

5
ώς και C

6
και µε

περιοχή βρασµού από 35º C ώς 80º C.

309-862-5 3G 101316-56-7
αποστάγµατα (πετρελαίου),C

7-9
, πλούσια σε C

8
, αποθειωµένα µε υδρο-

γόνο απαλλαγµένα από αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη ελαφρού κλάσµατος πετρελαίου, αποθειωµένου µε υδρο-
γόνο και απαλλαγµένου από αρωµατικά. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
7
ώς και C

9
, κυρίως C

8
παραφίνες και κυκλοπαραφίνες µε περιοχή

βρασµού από 120º C ώς 130º C περίπου.
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309-870-9 3G 101316-66-9
υδρογονάνθρακες,C

6-8
, υδρογονωµένοι απαλλαγµένοι αρωµατικών µε

διαδικασία ρόφησης, από εξευγενισµό τολουολίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται κατά τη

διαδικασία ροφήσεων τολουολίου από κλάσµα υδρογονάνθρακος
πυρολυµένης βενζίνας, κατεργασµένης µε υδρογόνο, παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

6
ώς και C

8
και µε

περιοχή βρασµού από 80º C ώς 135º C περίπου.

309-976-5 3G 101795-01-1
νάφθα (πετρελαίου), γλυκασµένη ελαφρά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

γλύκανση νάφθας πετρελαίου για να µετατραπούν µερκαπτάνες ή
να αποµακρυνθούν όξινες προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

5
ώς και C

8
και µε περιοχή βρασµού από 20º C ώς 130º C

περίπου.

310-012-0 3G 102110-14-5
υδρογονάνθρακες,C

3-6
, πλούσιοι σε C

5
, από ατµοπυρόλυση νάφθας

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη ατµοπυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
3
ώς και C

6
, κυρίως C

5
.

310-013-6 3G 102110-15-6
υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C

5
, που περιέχουν δικυκλοπενταδιένιο

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη των προϊόντων πυρόλυσης µε ατµό. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα C

5
και δικυκλο-

πενταδιένιο και µε περιοχή βρασµού από 30º C ώς 170º C περίπου.

310-057-6 3G 102110-55-4
υπολείµµατα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένα αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης ή παροµοίων κατεργα-
σιών, µετά την αποµάκρυνση των πολύ ελαφρών προϊόντων, ώστε
να προκύπτει υπόλειµµα το οποίο να αρχίζει µε υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα µεγαλύτερο από C

5
. Συνίσταται κυρίως

από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
µεγαλύτερο από C

5
και βράζει πάνω από 40º C περίπου.

232-366-4 3H 8008-20-6
κηροζίνη (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Αποτελείται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και

C
16

και βράζει στην περιοχή από 150º C έως 290º C περίπου.

265-191-7 3H 64742-88-7
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), µεσαία αλειφατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη αργού πετρελαίου ή φυσικής βενζίνης. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

12
και βράζει στην

περιοχή από 140º C ώς 220º C περίπου.

265-200-4 3H 64742-96-7
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), βαρεία αλειφατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη αργού πετρελαίου ή φυσικής βενζίνης. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

16
και βράζει στην

περιοχή από 190º C ώς 290º C περίπου.

295-418-5 3H 92045-37-9
κηροζίνη (πετρελαίου), ευρέος κλάσµατος απευθείας απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν ευρύ

κλάσµα υδρογονανθρακικού καυσίµου ευρείας περιοχής από
ατµοσφαιρική απόσταξη και που βράζει στην περιοχή από 70º C
ώς 220º C περίπου.
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265-194-3 3I 64742-91-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

7
ώς και C

16
και βράζει στην περιοχή από 90º

C ώς 290º C περίπου.

270-728-3 3I 68477-39-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), πυρολυµένων απογυµνωµένων ατµοπυρο-

λυµένων αποστάγµατων πετρελαίου, κλάσµαC
8-10

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη πυρολυµένων αποσταγµάτων, που έχουν υποστεί ατµοπυ-
ρόλυση και απογύµνωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

8
ώς και C

10
και µε

περιοχή βρασµού από 129º C ώς 194º C περίπου.

270-729-9 3I 68477-40-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), πυρολυµένων απογυµνωµένων ατµοπυρο-

λυµένων αποσταγµάτων πετρελαίου κλάσµαC
10-12

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη πυρολυµένων αποσταγµάτων, που έχουν υποστεί ατµοπυ-
ρόλυση και απογύµνωση. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C
10

ώς και C
12
.

270-737-2 3I 68477-54-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα, κλάσµαC

8-12
Πολύπλοκος συνδυασµός οργανικών ενώσεων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

8
ώς και C

12
.

285-507-7 3I 85116-55-8
κηροζίνη (πετρελαίου), θερµικά πυρολυµένη υδρογονοαποθειωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

κλασµάτωση από απόσταγµα θερµικής πυρόλυσης υδρογονοα-
ποθειωµένο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες κυρίως
στην περιοχή από C

8
ώς C

16
και βράζει στην περιοχή από 120º C

ώς 283º C περίπου.

292-621-0 3I 90640-98-5
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, C

&EGT;10
, ατµοπυρόλυσης, υδρογονοκα-

τεργασµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης κατεργασµένων µε υδρο-
γόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύ-
τερο από C

10
και βράζει στην περιοχή από 150º C ώς 320º C

περίπου.

292-637-8 3I 90641-13-7
νάφθα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένη, υδρογονοκατεργασµένη,

πλούσια σε αρωµατικά µεC
9-10

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης τα οποία στη συνέχεια
υφίστανται κατεργασία µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

9
ώς και C

10
και βράζει στην

περιοχή από 140º C ώς 200º C περίπου.

309-881-9 3I 101316-80-7
νάφθα διαλύτης (πετρελαίου), υδρογονοπυρολυµένη βαριά αρωµατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη υδρογονοπυρολυµένου αποστάγµατος πετρελαίου. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµού

από 235º C ώς 290º C περίπου.
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265-074-0 3J 64741-73-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου µε µονοολεφι-
νικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα που συνήθως
κυµαίνονται από C

3
ώς και C

5
. Συνίσταται κυρίως από διακλαδι-

σµένης αλύσου κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

17
και µε περιοχή

βρασµού από 205º C ώς 320º C περίπου.

265-099-7 3J 64741-98-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαριάς νάφθας εξευγενισµένης µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

7
ώς και C

12
και µε περιοχή βρασµού από 90º C

ώς 220º C περίπου.

265-132-5 3J 64742-31-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά χηµικώς εξουδετερωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

9
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµού 150º C ώς 290º C

περίπου.

265-149-8 3J 64742-47-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµούς

από 150º C ώς 290º C περίπου.

265-184-9 3J 64742-81-0
κηροζίνη (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πρώτη ύλη πετρελαίου µε κατεργασία µε υδρογόνο για την µετα-
τροπή του οργανικού θείου σε υδρόθειο, το οποίο αποµακρύνεται.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

16
και βράζει στην περιοχή

από 150º C ώς 290º C περίπου.

265-198-5 3J 64742-94-5
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), βαρεία αρωµατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

απόσταξη αρωµατικών ρευµάτων. Συνίσταται κυρίως από αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

9
ώς και C

16
και βράζει στην περιοχή από 165º C ώς

290º C περίπου.

269-778-9 3J 68333-23-3
νάφθα (πετρελαίου), βαριάς κοκερίας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

προϊόντων από ρευστό κοκερίας. Συνίσταται κυρίως από ακόρε-
στους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

6
ώς και C

15
και βράζει στην περιοχή από 157º C ώς

288º C περίπου.

285-508-2 3J 85116-57-0
νάφθας (πετρελαίου), καταλυτικά αναµορφωµένης, υδρογονοαποθειω-

µένης βαριάς, αρωµατικό κλάσµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

κλασµάτωση από υδρογονοαποθειωµένη νάφθα, που έχει υποστεί
καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

7
ώς C

13
και βράζει στην περιοχή από 98º C ώς 218º C

περίπου.

294-799-5 3J 91770-15-9
κηροζίνη (πετρελαίου), γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν

απόσταγµα πετρελαίου υποβληθεί σε κατεργασία γλύκανσης για
την µετατροπή των µερκαπτανών ή την αποµάκρυνση των όξινων
προσµίξεων. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κατά κύριο λόγο στην περιοχή από C

9
ώς και C

16
και βράζει στην περιοχή από 130º C ώς 290º C.
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295-416-4 3J 92045-36-8
κηροζίνη (πετρελαίου), διϋλισµένη µε διαλύτη γλυκασµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πρώτη ύλη πετρελαίου µε διΰλιση µε διαλύτη και γλύκανση και
που βράζει στην περιοχή από 150º C ώς 260º C περίπου.

297-854-1 3J 93763-35-0
υδρογονάνθρακες,C

9-16,
κατεργασµένοι µε υδρογόνο, απαλλαγµένοι

από αρωµατικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

διαλύτες που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία µε υδρογόνο για να
µετατραπούν τα αρωµατικά σε ναφθενικά µε καταλυτική υδρο-
γόνωση.

307-033-2 3J 97488-94-3
κηροζίνη (πετρελαίου), διυλισµένη µε διαλύτη υδρογονοαποθειωµένη

309-864-6 3J 101316-58-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), αποθειωµένα µε υδρογόνο µεσαία πλήρους

σύστασης µονάδας εξανθράκωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

κλασµάτωση αποθειωµένου µε υδρογόνο αποστάγµατος µονάδας
εξανθράκωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

8
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµού από 120º C ώς 283º C περίπου.

309-882-4 3J 101316-81-8
νάφθα διαλύτης (πετρελαίου), αποθειωµένη µε υδρογόνο βαριά

αρωµατική
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατα-

λυτική αποθείωση µε υδρογόνο κλάσµατος πετρελαίου. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

10
ώς και C

13
και µε περιοχή βρασµού από

180º C ώς 240º C περίπου.

309-884-5 3J 101316-82-9
νάφθα, διαλύτης (πετρελαίου), µεσαία αποθειωµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατα-

λυτική αποθείωση µε υδρογόνο κλάσµατος πετρελαίου. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

10
ώς και C

13
και µε περιοχή βρασµού από

175º C ώς 220º C περίπου.

309-944-0 3J 101631-19-0
κηροζίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη πετρελαίου και στη συνέχεια από κατεργασία µε υδρο-
γόνο που ακολουθεί. Συνίσταται κυρίως από αλκάνια, κυκλοαλ-
κάνια και αλκυλοβενζόλια µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

12
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµού από

230º C ώς 270º Cc περίπου.

265-043-1 4A 64741-43-1
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), απευθείας απόσταγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 205º C ώς 400º C περίπου.

265-044-7 4A 64741-44-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), απευθείας µεσαία αποστάγµατα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 205º C ώς 345º C.

272-341-5 4A 68814-87-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης µεσαίο απευθείας

απόσταγµα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

25
και

µε περιοχή βρασµού από 150º C ώς 400º C περίπου.
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272-817-2 4A 68915-96-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα απ ευθείας απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

ατµοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου. Βράζει στην περιοχή
από 288º C έως 471º C περίπου.

272-818-8 4A 68915-97-9
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), απευθείας απόσταξης, υψηλής

θερµοκρασίας βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

ατµοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου. Βράζει στην περιοχή
από 282º C ώς 349º C περίπου.

294-454-9 4A 91722-55-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία απευθείας απόσταξης αποκηρω-

µένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση κανονικών παραφινών από κλάσµα πετρελαίου µε
κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 205º C ώς 345º C περίπου.

295-528-3 4A 92062-14-1
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), βαρεία
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρωίς στην περιοχή από C

10
ώς και

C
20

περιέχει δε µικροποσότητες αρωµατικών και βράζει στην
περιοχή από 185º C ώς 210º C περίπου.

296-468-0 4A 92704-36-4
ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), απευθείας απόσταγµα, κατεργα-

σµένο µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο
είτε µε διεργασία επαφής είτε διήθησης για να αποµακρυνθούν
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες προσµίξεις.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

10
ώς και C

25
και περιοχή

βρασµού από 160º C ώς 410º C περίπου.

265-060-4 4B 64741-59-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

9
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 150º C ώς 400º C

περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία δικυκλικών αρωµα-
τικών υδρογονανθράκων.

265-062-5 4B 64741-60-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), ενδιάµεσα καταλυτικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

11
ώς και C

30
και βράζει στην περιοχή από 205º C ώς 450º C

περίπου. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία τρικυκλικών αρωµα-
τικών υδρογονανθράκων.

265-078-2 4B 64741-77-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά υδρογονοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από απόσταξη των

προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

10
ώς και C

18
και µε περιοχή βρασµού από 160º C

ώς 320º C περίπου.

265-084-5 4B 64741-82-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά θερµικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρε-
στους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

10
ώς και C

22
και µε περιοχή βρασµού από 160º C

ώς 370º C περίπου.
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269-781-5 4B 68333-25-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα ελαφρά καταλυτικά

πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαφρών καταλυτικά πυρολυµένων αποσταγµάτων µε υδρο-
γόνο για να µετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο που
αποµακρύνεται. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

25
και µε

περιοχή βρασµού από 150º C ώς 400º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη
αναλογία δικυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων.

270-662-5 4B 68475-80-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφράς ατµοπυρολυµένης νάφθας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την πολυβάθµια

απόσταξη προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

10
ώς

και C
18
.

270-727-8 4B 68477-38-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), πυρολυµένων ατµοπυρολυµένων

αποσταγµάτων πετρελαίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη πυρολυµένου ατµοπυρολυµένου αποστάγµατος και/ή
των προϊόντων κλασµάτωσης του. Συνίσταται από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην κυρίως περιοχή κυρίως
από C

10
ώς πολυµερή µικρού µοριακού βάρους.

271-260-2 4B 68527-18-4
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

9
και βράζει στην περιοχή από 205º C ώς 400º C περίπου.

285-505-6 4B 85116-53-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα θερµικά πυρολυ-

µένα µεσαία
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

κλασµάτωση από αποθέµατα υδρογονοαποθειωµένων
αποσταγµάτων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

11
ώς C

25
και βράζει στην περιοχή από 205º C ώς 400º C

περίπου.

295-411-7 4B 92045-29-9
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), θερµικώς πυρολυµένα, υδρογονοα-

ποθειωµένα

295-514-7 4B 92062-00-5
υπολείµµατα (πετρελαίου), υδρογονωµένης νάφθας ατµοπυρολυµένης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται ώς το

υπολειµµατικό κλάσµα από την απόσταξη ατµοπυρολυµένης
νάφθας που εχει υποστεί κατεργασία µε υδρογόνο. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες που βράζουν στην περιοχή από 200º
C ώς 350º C περίπου.

295-517-3 4B 92062-04-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), απόσταξης ατµοπυρολυµένης νάφθας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται ώς

προϊόν πυθµένα στήλης από τον διαχωρισµό των εκροών από ατµο-
πυρόλυση νάφθας σε υψηλή θερµοκρασία. Βράζει στην περιοχή
από 147º C ώς 300º C περίπου και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες
18cSt σε 50º C.

295-991-1 4B 92201-60-0
αποστάγµατος (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά πυρολυµένα,

θερµικώς υποβαθµισµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί σαν ρευστό µέσο µεταφοράς θερµότητας. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε περιοχή βρασµού από
190º C ώς 340º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει
οργανικές ενώσεις θείου.
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297-905-8 4B 93763-85-0
υπολείµµατα (πετρελαίου), παρατεταµένης θέρµανσης ατµοπυρολυ-

µένης νάφθας
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

υπόλειµµα από την απόσταξη παρατεταµένης θέρµανσης ατµοπυ-
ρολυµένης νάφθας και µε περιοχή βρασµού από 150º C ώς 350º C
περίπου.

307-662-2 4B 97675-88-2
υδρογονάνθρακες,C

16-20
, αποκηρωµένου µε διαλύτη υδρογονοπυρολυ-

µένου παραφινικού υπολείµµατος απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

αποκήρωση µε διαλύτη, υπολείµµατος απόσταξης υδρογονοπυρο-
λυµένου παραφινικού αποστάγµατος. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
16

ώς και C
20

και µε περιοχή βρασµού από 360º C ώς 500º C
περίπου. Παράγει έτοιµο έλαιο που έχει ιξώδες 4,5cSt στους 100º
C περίπου.

308-278-8 4B 97926-59-5
ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), ελαφρό κενού, υδρογονοαποθειω-

µένο θερµικά πυρολυµένο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατα-

λυτική υδρογονοαποθείωση θερµικά πυρολυµένου ελαφρού πετρε-
λαίου κενού. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

14
ώς και C

20
και µε

περιοχή βρασµού από 270º C ώς 370º C περίπου.

309-865-1 4B 101316-59-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), αποθειωµένα µε υδρογόνο µεσαία από

µονάδα εξανθράκωσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

κλασµάτωση αποθειωµένου µε υδρογόνο αποστάγµατος υλικών
µονάδας εξανθράκωσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

12
ώς και C

21
και µε περιοχή βρασµού από 200º C ώς 360º C περίπου.

309-939-3 4B 101631-14-5
αποστάγµατα (πετρελαίου)βαριά ατµοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη βαρέων υπολειµµάτων ατµοπυρόλυσης µε ατµό. Συνί-
σταται κυρίως από βαρείς αλκυλιωµένους αρωµατικούς υδρογονά-
νθρακες µε περιοχή βρασµού από 250º C ώς 400º C περίπου.

265-049-4 5A 64741-49-7
συµπυκνώµατα (πετρελαίου), στήλης κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

ρεύµα µε την πιο χαµηλή θερµοκρασία βρασµού κατά την
απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

25
και µε

περιοχή βρασµού από 205º C ώς 400º C περίπου.

265-059-9 5A 64741-58-8
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), ελαφρά κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
και µε

περιοχή βρασµού από 230º C ώς 450º C περίπου.

265-190-1 5A 64742-87-6
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα ελαφρά

κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
και βράζει στην περιοχή από 230º C ώς 450º C περίπου.

295-407-5 5A 92045-24-4
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά

κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαφρών ακάθαρτων πετρελαίων κενού µε υδρογόνο
παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
και µε

περιοχή βρασµού από 230º C ώς 450º C περίπου.
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295-408-0 5A 92045-26-6
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), ελαφρά κενού, αποκηρωµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποπαραφίνωση αποστάγµατος πετρελαίου σε κενό µε κατεργα-
σίες µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µεταξύ 20-25 cSt στους 40º C.

295-409-6 5A 92045-27-7
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), διϋλισµένα µε διαλύτη ελαφρά

κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

13
ώς και C

30
και µε περιοχή βρασµού από 230º C ώς 450º C

περίπου.

307-750-0 5A 97722-01-5
ακάθαρτα πετρέλαια, ελαφρά ναφθενικά κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη στο κενό ναφθενικού αργού. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

13
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 240º C ώς 400º C

περίπου. Παράγει έτοιµο έλαιο µε ιξώδες 9.5cSt σε 40º C.

307-754-2 5A 97722-05-9
υδρογονάνθρακες,C

16-20,
αποστάγµατος κατεργασµένου µε υδρογόνο,

ελαφρά κλάσµατα απόσταξης σε κενό
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν τα

πρώτα αποστάγµατα απόσταξης σε κενό απορροών από την κατα-
λυτική κατεργασία µε υδρογόνο, αποστάγµατος µε ιξώδες 2cSt σε
100º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

16
ώς C

20
και µε περιοχή

βρασµού από 290º C ώς 350º C περίπου.

307-756-3 5A 97722-07-1
υδρογονάνθρακες,C

11-17
, µεσαίοι ναφθενικοί

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη σε κενό ναφθενικού αποστάγµατος µε ιξώδες 2.2cSt σε
40º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

17
και περιοχή

βρασµού από 200º C ώς 300º C περίπου.

309-693-7 5A 100684-22-8
ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), ελαφρό κενού, κατεργασµένο µε

άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού µε ενεργό
ξυλάνθρακα για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών και
προσµίξεων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
.

309-694-2 5A 100684-23-9
ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), ελαφρό κενού, κατεργασµένο µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού µε αποχρω-
στική γή για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών και
προσµίξεων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
.

265-088-7 5B 64741-86-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία γλυκασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

γλύκανση αποστάγµατος πετρελαίου για να µετατραπούν
µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν όξινες προσµίξεις. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

9
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 150º C ώς

345º C περίπου.
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265-092-9 5B 64741-90-8
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), εξευγενισµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού

από 205º C ώς 400º C περίπου.

265-093-4 5B 64741-91-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία εξευγενισµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού

από 150º C ώς 345º C περίπου.

265-112-6 5B 64742-12-7
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

13
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 230º C

ώς 400º C περίπου.

265-113-1 5B 64742-13-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

11
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 205º C

ώς 345º C περίπου.

265-114-7 5B 64742-14-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

9
ώς και C

16
και µε περιοχή βρασµού από 150º C ώς

290º C περίπου.

265-129-9 5B 64742-29-6
ακάθαρτα (πετρέλαια), χηµικώς εξουδετερωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
στην περιοχή C

13
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 230º C ώς

400º C περίπου.

265-130-4 5B 64742-30-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία χηµικώς εξουδετερωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

11
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 205º C ώς 345º C

περίπου.

265-139-3 5B 64742-38-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο, συνήθως µε διεργασία διήθησης για να αποµακρυνθούν
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες προσµίξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού

150º C ως 345º C περίπου.

265-148-2 5B 64742-46-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού

από 205º C ώς 400º C περίπου.
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265-182-8 5B 64742-79-6
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πρώτη ύλη πετρελαίου µε κατεργασία µε υδρογόνο για τη µετα-
τροπή οργανικού θείου σε υδρόθειο, το οποίο αποµακρύνεται.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

25
και βράζει στην

περιοχή από 230º C ώς 400º C περίπου.

265-183-3 5B 64742-80-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), µεσαία υδρογονοαποθειωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πρώτη ύλη πετρελαίου µε κατεργασία µε υδρογόνο για τη µετα-
τροπή του οργανικού θείου σε υδρόθειο, το οποίο αποµακρύνεται.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς C

25
και βράζει στην περιοχή από

205º C έως 400º C περίπου.

269-822-7 5B 68334-30-5
καύσιµα, ντήζελ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

9
ώς και C

20
και

βράζει στην περιοχή από 163º C ώς 357º C περίπου.

270-671-4 5B 68476-30-2
καύσιµο έλαιο, No 2
Απόσταγµα ελαίου µε ιξώδες από 32,6 SUS σε 37,7º C ελάχιστο ώς

37,9 SUS σε 37,7º C µέγιστο.

270-673-5 5B 68476-31-3
καύσιµο έλαιο, No 4
Απόσταγµα ελαίου µε ιξώδες από 45 SUS σε 37,7º C ελάχιστο ώς 125

SUS σε 37,7º C µέγιστο.

270-676-1 5B 68476-34-6
καύσιµα, ντίζελ, No 2
Το απόσταγµα ελαίου µε ιξώδες από 32,6 SUS σε 37,7º C ελάχιστο ώς

40,1 SUS σε 37,7º C µέγιστο.

270-719-4 5B 68477-29-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), υπολείµµατα κλασµάτωσης καταλυτικού

αναµορφωτήρα, υψηλής µονάδας θερµοκρασίας βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

υπολείµµατος µονάδας κλασµάτωσης καταλυτικού αναµορφωτήρα.
Βράζει στην περιοχή από 343º C ώς 399º C περίπου.

270-721-5 5B 68477-30-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), υπολείµµατος µονάδας πλασµάτωσης

καταλυτικού αναµορφωτήρα, ενδιάµεσης θερµοκρασίας βρασµού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

υπολείµµατος µονάδας κλασµάτωσης καταλυτικού αναµορφωτήρα.
Βράζει στην περιοχή από 288º C ώς 371º C περίπου.

270-722-0 5B 68477-31-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), υπολείµµατος µονάδας κλασµάτωσης

καταλυτικού αναµορφωτήρα, χαµηλών θερµοκρασιών βρασµού
Ο πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη

υπολείµµατος µονάδας κλασµάτωσης καταλυτικού αναµορφωτήρα.
Βράζει κάτω από 288º C περίπου.

292-615-8 5B 90640-93-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), εντόνως διϋλισµένα µεσαία
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

υποβολή κλάσµατος πετρελαίου σε πολλά από τα παρακάτω στάδια
κατεργασίας: διήθηση, φυγοκέντρηση, ατµοσφαιρική απόσταξη,
απόσταξη σε κενό, οξύνιση, εξουδετέρωση και κατεργασία µε
άργιλλο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

10
ώς και C

20
.

295-294-2 5B 91995-34-5
κλάσµατα (πετρελαίου), καταλυτικού αναµορφωτήρα, συµπύκνωµα

βαρέων αρωµατικών
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη κλάσµατος πετρελαίου καταλυτικά αναµορφωµένου.
Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

10
ώς και C

16
και

βράζει στην περιοχή από 200º C ώς 300º C περίπου.
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300-227-8 5B 93924-33-5
ακάθαρτα πετρέλαια, παραφινικά
Απόσταγµα που λαµβάνεται από την επαναπόσταξη πολύπλοκου συνυ-

δασµού υδρογονανθράκων οι οποίοι λαµβάνονται µε την απόσταξη
των εκρροών έντονης καταλυτικής κατεργασίας παραφινών µε
υδρογόνο. Βράζει στην περιοχή από 190º C ώς 330º C περίπου.

307-035-3 5B 97488-96-5
νάφθα (πετρελαίου), διυλισµένη µε διαλύτη υδρογονοαποθειωµένα

βαριά

307-659-6 5B 97675-85-9
υδρογονάνθρακες,C

16-20
-κατεργασµένου µε υδρογόνο µεσαίου αποστά-

γµατος, ελαφρά κλάσµατα απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν τα

πρώτα αποστάγµατα από την απόσταξη σε κενό, των απορροών
από την κατεργασία µε υδρογόνο, µεσαίου αποστάγµατος. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

16
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού

από 290º C ώς 350º C περίπου. Το έτοιµο έλαιο έχει ιξώδες 2cSt
στους 100º C.

307-660-1 5B 97675-86-0
υδρογονάνθρακες,C

12-20
, παραφινικών κατεργασµένων µε υδρογόνο,

ελαφρά προϊόντα απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν τα

πρώτα αποστάγµατα, απόσταξης στο κενό, απορροών από την
κατεργασία βαριών παραφινών µε υδρογόνο, παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

12
ώς και C

20
και µε περιοχή

βρασµού από 230º C ώς 350º C περίπου. Το έτοιµο έλαιο έχει
ιξώδες 2cSt στους 100º C.

307-757-9 5B 97722-08-2
υδρογονάνθρακες,C

11-17
, εκχυλισµένοι µε διαλύτη ελαφροί ναφθενικοί

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
αποµάκρυνση των αρωµατικών από ελαφρό ναφθενικό απόσταγµα
µε ιξώδες 2.2cSt σε 40º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

17
και µε περιοχή βρασµού από 200º C ώς 300º C περίπου.

308-128-1 5B 97862-78-7
ακάθαρτα πετρέλαια, υδρογονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

επαναπόσταξη των εκροών από την κατεργασία παραφινών µε
υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

17
ώς

και C
27

και βράζει στην περιοχή από 330º C ώς 340º C περίπου.

309-667-5 5B 100683-97-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασµένα µε

άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε ενεργό ξυλάνθρακα για την
αποµάκρυνση ιχνών πολικών συστατικών και προσµίξεων. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

12
ώς και C

28
.

309-668-0 5B 100683-98-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), ενδιάµεσα παραφινικά, κατεργασµένα µε

άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαίου µε ενεργό ξυλάνθρακα για την αποµά-
κρυνση ιχνών πολικών συστατικών και προσµίξεων. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

16
ώς και C

36
.

309-669-6 5B 100683-99-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), παραφινικά ενδιάµεσα, κατεργασµένα µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαίου µε λευκαντική γή για να αποµακρυνθούν
ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

16
ώς και C

36
.
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265-045-2 6A 64741-45-3
υπολείµµατα (πετρελαίου), ατµοσφαιρικής στήλης
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την ατµοσφαιρική απόσταξη αργού πετρε-

λαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
και που βράζει πάνω από

350º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά
βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµε-
λείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-058-3 6A 64741-57-7
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), βαρέα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ως και C

50
και µε περιοχή

βρασµού από 350º C ως 600º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι
δυνατό να περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικους
υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους
δακτύλιους.

265-063-0 6A 64741-61-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα καταλυτικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

35
και µε περιοχή βρασµού από 260º C ώς 500º C

περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος
ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ως
εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-064-6 6A 64741-62-4
διαυγασµένα έλαια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν

υπολειµµατικό κλάσµα από απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής
πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
και βράζει πάνω από 350º

C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος
ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς
εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-069-3 6A 64741-67-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), µονάδα κλασµάτωσης καταλυτικού

αναµορφωτήρα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

υπολειµµατικό κλάσµα απόσταξης του προϊόντος καταλυτικής
αναµόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

10
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 160º C ώς 400º C περίπου.

Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσό-
τερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ή εξαµελείς
συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-076-1 6A 64741-75-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), υδρογονοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

υπολειµµατικό κλάσµα απόσταξης των προϊόντων υδρογονοπυρό-
λυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά πάνω από C

20
και βράζει πάνω από 350º C

περίπου.

265-081-9 6A 64741-80-6
υπολείµµατα (πετρελαίου), θερµικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

υπλειµµατικό κλάσµα απόσταξης του προϊόντος θερµικής πυρό-
λυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
και βράζει

πάνω από 350º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει
5% κατά βάρος 3' και περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες
µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.
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265-082-4 6A 64741-81-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα θερµικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρε-
στους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

15
ώς και C

36
και µε περιοχή βρασµού από 260º C

ώς 480º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5%
κατά βάρος ή περισσότερο, αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-162-9 6A 64742-59-2
ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), κενού κατεργασµένο µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδιασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

13
ως και C

50
και µε περιοχή βρασµού

230º C ως 600º C περίπου. Το ρεύµα αυτό πιθανόν να περιέχει 5%
κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-181-2 6A 64742-78-5
υπολείµµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα στήλης ατµοσφαι-

ρικής απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία υπολείµµατος στήλης ατµοσφαιρικής απόσταξης µε υδρο-
γόνο παρουσία καταλύτη και σε συνθήκες τέτοιες ώστε να
αποµακρυνθούν πρωτίστως οι οργανικές θειούχες ενώσεις. Συνί-
σταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
και βράζει πάνω από κατά βάρος

350º C περίπου. Το ρεύµα αυτό συνήθως περιέχει 5% κατά βάρος
ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς
εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-189-6 6A 64742-86-5
ακάθαρτα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα βαρέα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και βράζει στην περιοχή από 350º C ώς 600º C περίπου. Το ρεύµα
αυτό συνήθως περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο, αρωµα-
τικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνω-
µένους δακτύλιους.

265-193-8 6A 64742-90-1
υπολείµµατα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται ως το

υπολειµµατικό κλάσµα από την απόσταξη των προϊόντων ατµοπυ-
ρόλυσης (συµπεριλαµβανοµένης της ατµοπυρόλυσης για παραγωγή
αιθυλενίου). Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

14
και

βράζει πάνω από 260º C περίπου. Το ρεύµα αυτό συνήθως περιέχει
5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε 4
τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

269-777-3 6A 68333-22-2
υπολείµµατα (πετρελαίου), ατµοσφαιρικής απόσταξης
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την ατµοσφαιρική απόσταξη του αργού

πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

11
και που βράζει πάνω από

200º C περίπου. Το ρεύµα αυτό µπορεί να περιέχει 5% κατά βάρος
ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς έως
εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

269-782-0 6A 68333-26-6
διαυγασµένα έλαια (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα καταλυτικά

πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία καταλυτικά πυρολυµένου διαυγασµένου ελαίου µε υδρογόνο
για να µετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο που αποµακρύ-
νεται. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
και που βράζει πάνω από

350º C περίπου. Αυτό το ρεύµα µπορεί να περιέχει 5% κατά βάρος
ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς
εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.
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269-783-6 6A 68333-27-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα ενδιάµεσα κατα-

λυτικά πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ενδιαµέσων καταλυτικά πυρολυµένων αποσταγµάτων µε
υδρογόνο για να µετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο που
αποµακρύνεται. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς C

30
και µε

περιοχή βρασµού από 205º C ώς 450º C περίπου. Περιέχει σχετικά
µεγάλη αναλογία τρικυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων.

269-784-1 6A 68333-28-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα βαρέα καταλυτικά

πυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία βαρέων αποσταγµάτων καταλυτικής πυρόλυσης µε υδρογόνο
για την µετατροπή του οργανικού θείου σε υδρόθειο το οποίο
αποµακρύνεται. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

35
και

βράζει στην περιοχή από 260º C ώς 500º C περίπου. Το ρεύµα
αυτό πιθανόν να περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους
δακτύλιους.

270-674-0 6A 68476-32-4
καύσιµο έλαιο, υπολείµµατα απευθείας απόσταξης ακάθαρτων πετρε-

λαίων, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο

270-675-6 6A 68476-33-5
καύσιµο έλαιο, υπολειµµατικό
Είναι το υγρό προϊόν διαφόρων ρευµάτων διυλιστηρίου, συνήθως

υπολειµµάτων. Η σύνθεση του είναι πολύπλοκη και µεταβάλλεται
ανάλογα µε την προέλευση του αργού πετρελαίου.

270-792-2 6A 68478-13-7
υπολείµµατα (πετρελαίου), απόσταξης υπολείµµατος µονάδας

κλασµάτωσης καταλυτικού αναµορφωτήρα
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη υπολείµµατος µονάδας

κλασµάτωσης καταλυτικού αναµορφωτήρα. Βράζει πάνω από 399º
C περίπου.

270-796-4 6A 68478-17-1
υπολείµµατα (πετρελαίου), βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου κωκερίας

και ακαθάρτου πετρελαίου κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

υπολειµµατικό κλάσµα από την απόσταξη βαρέος ακαθάρτου
πετρελαίου κωκερίας και ακαθάρτου πετρελαίου κενού. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

13
και βράζει πάνω από τους 230º C

περίπου.

270-983-0 6A 68512-61-8
υπολείµµατα (πετρελαίου), βαρέα εξανθρακωτή και ελαφρά κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν το

υπολειµµατικό κλάσµα από την απόσταξη ακάθαρτου πετρελαίου
βαρέος εξανθρακωτή και ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο κενού. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

13
και που βράζουν πάνω από 230º C

περίπου.

270-984-6 6A 68512-62-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), ελαφρά κενού
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος

από την ατµοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγα-
λύτερο από C

13
και που βράζουν πάνω από 230º C περίπου.

271-013-9 6A 68513-69-9
υπολείµµατα (πετρελαίου), ελαφρά ατµοπυρολυµένα
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη των προϊόντων ατµοπυρό-

λυσης. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς και ακόρεστους υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα µεγαλύτερο από C

7
και µε

περιοχή βρασµού από 101º C ώς 555º C περίπου.

271-384-7 6A 68553-00-4
καύσιµο έλαιο, No 6
Καύσιµο έλαιο µε ελάχιστο ιξώδες 900 SUS σε 37,7º C και µέγιστο

ιξώδες 9000 SUS σε 37,7º C.
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271-763-7 6A 68607-30-7
υπολείµµατα (πετρελαίου), µονάδας ατµοσφαιρικής απόσταξης,

χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων, χαµηλής περιεκτι-

κότητας σε θείο, που παράγεται σαν το υπολειµµατικό κλάσµα
απόσταξης αργού πετρελαίου σε µονάδα ατµοσφαιρικής
απόσταξης. Είναι το υπόλειµµα, µετά την αποµάκρυνση του
κλάσµατος της απευθείας απόσταξης βενζίνας, του κλάσµατος
κηροζίνης και του κλάσµατος του ακάθαρτου πετρελαίου.

272-184-2 6A 68783-08-4
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), βαρέα ατµοσφαιρικής απόσταξης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

7
ώς και C

35
και

µε περιοχή βρασµού από 121º C ώς 510º C περίπου.

272-187-9 6A 68783-13-1
υπολείµµατα (πετρελαίου), καταιωκιστήρα µονάδας εξανθράκωσης,

που περιέχουν συµπυκνωµένους αρωµατικούς δακτύλιους
Πολύ πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν

το υπολειµµατικό κλάσµα απόσταξης υπολείµµατος κενού και των
προϊόντων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως µεγαλύτερους από C

20
και βράζει πάντα από 350º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό
να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο, αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύ-
λιους.

273-263-4 6A 68955-27-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), υπολείµµατα πετρελαίου κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη στο κενό του υπολείµµατος από την ατµοσφαιρική
απόσταξη αργού πετρελαίου.

273-272-3 6A 68955-36-2
υπολείµµατα (πετρελαίου), ατµοπυρολυµένα, ρητινώδη
Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη ατµοπυρολυµένων

υπολειµµάτων πετρελαίου.

274-683-0 6A 70592-76-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), ενδιάµεσα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη στο κενό του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

14
ώς και C

42
και µε

περιοχή βρασµού από 250º C ώς 545º C περίπου. Το ρεύµα αυτό
είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο,
αρωµατικούς υδρογονανθρακες µε τετραµελείς ώς έξαµελείς
συµπυκνωµένους δακτύλιους.

274-684-6 6A 70592-77-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη στο κενό του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

11
ώς και C

35
και µε

περιοχή βρασµού από 250º C ώς 545º C περίπου.

274-685-1 6A 70592-78-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη στο κενό του υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
και µε

περιοχή βρασµού από 270º c ως 600º C περίπου. Το ρεύµα αυτό
είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς έξαµελείς
συµπυκνωµένους δακτύλιους.
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285-555-9 6A 85117-03-9
ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα µονάδας

εξανθράκωσης βαρέα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε υδρο-

γονοαποθείωση αποθεµάτων βαρέος αποστάγµατος µονάδας
εξανθράκωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς C

44
και

βράζει στην περιοχή από 304º C ώς 548º C περίπου. Είναι πιθανό
να περιέχει 5% ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

295-396-7 6A 92045-14-2
καύσιµο έλαιο, βαρύ, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς,
αρωµατικούς και αλεικυκλικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και βράζει πάνω

από 400º C περίπου.

295-511-0 6A 92061-97-7
υπολείµµατα (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται ως το

υπολειµµατικό κλάσµα από την απόσταξη των προϊόντων καταλυ-
τικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

11
και βράζει

πάνω από τους 200º C περίπου.

295-990-6 6A 92201-59-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), ενδιάµεσα καταλυτικά πυρολυµένα,

θερµικώς υποβαθµισµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε την

απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης, τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί σαν ρευστό µέσο µεταφοράς θερµότητας. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε περιοχή βρασµού από
220º C ώς 450º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να περιέχει
οργανικές ενώσεις θείου.

298-754-0 6A 93821-66-0
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων ενώσεων θείου και οργα-

νικών ενώσεων που περιέχουν µέταλλο που λαµβάνεται σαν το
υπόλειµµα κλασµάτωσης πυρόλυσης σε διυλιστήριο. Παράγει
έτοιµο έλαιο µε ιξώδες άνω των 2cSt σε 100º C.

308-733-0 6A 98219-64-8
υπολείµµατα, ατµοπυρολυµένα, θερµικώς κατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία και απόσταξη ακατέργαστης ατµοπυρολυµένης
νάφθας. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε
περιοχή βρασµού πάνω από 180º C περίπου.

278-011-7 6B 74869-21-9
λιπαντικά γράσσα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων

άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C
12

ώς και C
50

και που µπορεί
να περιέχει οργανικά άλατα µετάλλων αλκαλίων, µετάλλων αλκα-
λικών γαιών, ή και ενώσεις αργιλλίου.

265-051-5 7A 64741-50-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος της ατµοσφαιρικής
απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και

C
30

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt στους
40º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων αλειφα-
τικών υδρογονανθράκων, που κανονικά υπάρχουν σε αυτή την
περιοχή απόσταξης του αργού πετρελαίου.
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265-052-0 7A 64741-51-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος της ατµοσφαιρικής
απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και

C
50

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º
C. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων αλειφατικών
υδρογονανθράκων.

265-053-6 7A 64741-52-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος της ατµοσφαιρικής
απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και

C
30

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε
40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-054-1 7A 64741-53-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη σε κενό του υπολείµµατος της ατµοσφαιρικής
απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και

C
50

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º
C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-117-3 7A 64742-18-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδιασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν εκχυ-

λισµένο προϊόν από διαδικασία κατεργασίας µε θειϊκό οξύ. Συνί-
σταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

τουλάχιστο 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές
παραφίνες.

265-118-9 7A 64742-19-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά, κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

µικρότερο από 19cSt στους 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανο-
νικές παραφίνες.

265-119-4 7A 64742-20-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει

τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º C.

265-121-5 7A 64742-21-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει

τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C.

265-127-8 7A 64742-27-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά χηµικώς εξουδετερω-

µένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κατεργασία για να αποµακρυνθούν όξινες ουσίες. Αποτελείται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε

ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη
αναλογία αλειφατικών υδρογονανθράκων.
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265-128-3 7A 64742-28-5
Αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά χηµικώς εξουδετερω-

µένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγονται µε

επεξεργασία για να αποµακρυνθούν όξινα συτατικά. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

µικρότερο από 19cSt σε 40º C.

265-135-1 7A 64742-34-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά χηµικώς εξουδετερω-

µένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο

19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-136-7 7A 64742-35-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά χηµικώς εξουδετερω-

µένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο

από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

232-455-8 7B 8042-47-5
ορυκτό παραφινέλαιο (πετρελαίου)
Ορυκτέλαιο πετρελαίου, υψηλού βαθµού διϋλισης, το οποίο συνί-

σταται από πολύπλοκο συνδυασµό υδρογονανθράκων που λαµβά-
νεται από την εντατική κατεργασία κλάσµατος πετρελαίου µε
θειϊκό οξύ και ατµίζον θειϊκό οξύ ή µε υδρογόνωση ή µε
συνδυασµό υδρογόνωσης και κατεργασίας µε οξύ. Πρόσθετα
στάδια έκπλυσης και κατεργασίας µπορεί να συµπεριληφθούν
στην διαδικασία επεξεργασίας. Συνίσταται από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C
15

ώς και C
50
.

276-735-8 7B 72623-83-7
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C

>25
, υδρογονοκατεργασµένα βάσης

διαυγασµένου αποθέµατος
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων, που λαµβάνεται µε

κατεργασία απασφαλτωµένου µε διαλύτη υπολειµµατικού ελαίου
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη σε δύο στάδια µε την αποκήρωση
να γίνεται µεταξύ των σταδίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από
C
25

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες περίπου 440cSt σε 40º C.
Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων υδρογονανθρά-
κων.

295-425-3 7B 92045-44-8
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), βάσης διαυγούς υλικού κατεργασµένα

µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία υπολείµµατος εξευγενισµένου µε διαλύτη µε υδρογόνο.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

50
και παράγει τελικό έλαιο

µε ιξώδες µεταξύ 650-750 cSt σε 40º C.

295-426-9 7B 92045-45-9
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), βάσης διαυγούς υλικού εξευγενισµένου

µε διαλύτη κατεργασµένου µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία υπολείµµατος, εξευγενισµένου µε διαλύτη, µε υδρογόνο.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα µεγαλύτερο από C

40
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

µεταξύ 450-500 cSt σε 40º C.

295-550-3 7B 92062-35-6
παραφινέλαιο (πετρελαίου), ελαφρό
Ορυκτέλαιο πετρελαίου υψηλού βαθµού διύλισης το οποίο συνίσταται

από πολύπλοκο συνδυασµό υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την εντατική κατεργασία κλάσµατος πετρελαίου µε θειϊκό οξύ και
ατµίζον θειϊκό οξύ ή µε υδρογόνωση ή µε συνδυασµό υδρο-
γόνωσης και κατεργασίας µε οξύ. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες σηµαντικά µεγαλύτερους από C

12
.
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265-077-7 7C 64741-76-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοπυρολυµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των

προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή C

15
-C

39
και µε περιοχή βρασµού από 260º C ώς 600º C

περίπου.

265-090-8 7C 64741-88-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά εξευγενισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο

µε ιξώδες τουλάχιστον 19cSt σε 40º C.

265-091-3 7C 64741-89-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά εξευγενισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως
από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικά έλαιο

µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C.

265-096-0 7C 64741-95-3
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), απασφαλτωµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

διαλυτό σε διαλύτη κλάσµα από απασφάλτωση υπολείµµατος µε
διαλύτη C

3
-C

4
. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων

άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C
25

και βράζει πάνω από 400º
C περίπου.

265-097-6 7C 64741-96-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά εξευγενισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο

19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-098-1 7C 64741-97-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά εξευγενισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχυλισµένο προϊόν εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο

από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-101-6 7C 64742-01-4
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), εξευγενισµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

αδιάλυτο σε διαλύτη κλάσµα από εξευγενισµό µε διαλύτη,
υπολείµµατος, µε χρήση πολικού οργανικού διαλύτη όπως φαινόλη
και φουρφουράλη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και βράζει πάνω

από 400º C περίπου.

265-137-2 7C 64742-36-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασµένα µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο, είτε µε διεργασία επαφής, είτε µε διήθηση για να αποµα-
κρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες
προσµίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει

τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστον 19cSt σε 40º C. Περιέχει
σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων υδρογονανθράκων.
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265-138-8 7C 64742-37-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασµένα µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο, είτε µε διεργασία επαφής, είτε διήθησης για να αποµα-
κρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες
προσµίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγεται

τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C. Περιέχει
σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων υδρογονανθράκων.

265-143-5 7C 64742-41-2
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία υπολείµµατος ελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο,
είτε µε διεργασία επαφής είτε διήθησης για να αποµακρυνθούν
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες προσµίξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερους από C

25
και που βράζουν πάνω από 400º

C περίπου.

265-146-1 7C 64742-44-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά κατεργασµένα µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο, είτε µε διαδικασία επαφής είτε διήθησης για να αποµα-
κρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες
προσµίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγεται

τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º C. Περιέχει
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-147-7 7C 64742-45-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά, κατεργασµένα µε

άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο, είτε µε διεργασία επαφής,είτε διήθησης για να αποµα-
κρυνθούν ιχνοποσότητες ενώσεων και υπάρχουσες προσµίξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο

µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικώς λίγες
κανονικές παραφίνες.

265-155-0 7C 64742-52-5
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά κατεργασµένα µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο

τουλάχιστο 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές
παραφίνες.

265-156-6 7C 64742-53-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά κατεργασµένα µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο

µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες
κανονικές παραφίνες.

265-157-1 7C 64742-54-7
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασµένα µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο

µε τουλάχιστο 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία
κορεσµένων υδρογονανθράκων.
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265-158-7 7C 64742-55-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασµένα µε

υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο

µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη
αναλογία κορεσµένων υδρογονανθράκων.

265-159-2 7C 64742-56-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά αποκηρωµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση κανονικών παραφινών από κλάσµα πετρελαίου µε
κρυστάλλωση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από

19cSt σε 40º C.

265-160-8 7C 64742-57-0
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και που βράζει πάνω από 400º C

περίπου.

265-166-0 7C 64742-62-7
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), αποκηρωµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση υδρογονανθράκων µακράς διακλαδισµένης αλύσου
από υπολειµµατικά έλαια µε κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνί-
σταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και που βράζει πάνω από 400º C

περίπου.

265-167-6 7C 64742-63-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά αποκηρωµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση κανονικών παραφινών από κλάσµα πετρελαίου µε
κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε όχι µικρότερο από 19cSt σε 40º C.
Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-168-1 7C 64742-64-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά αποκηρωµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση κανονικών παραφινών από κλάσµα πετρελαίου µε
κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º
C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-169-7 7C 64742-65-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά αποκηρωµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση κανονικών παραφινών από κλάσµα πετρελαίου µε
κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες όχι µικρότερο από

19cSt σε 40º C.

265-172-3 7C 64742-68-3
ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), βαρέα καταλυτικά αποκηρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική αποκήρωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και

C
50

και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστο 19cSt σε 40º
C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.
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265-173-9 7C 64742-69-4
ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά αποκηρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική αποκήρωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º
C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-174-4 7C 64742-70-7
παραφινικά έλαια (πετρελαίου), βαρέα καταλυτικά αποκηρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική αποκήρωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και

C
50

και παράγεται τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστον 19cSt σε
40º C.

265-176-5 7C 64742-71-8
παραφινέλαια (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά, αποκηρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

µέθοδο καταλυτικής αποκήρωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µικρότερο

από 19cSt σε 40º C.

265-179-1 7C 64742-75-2
ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), βαρέα πολύπλοκα αποκηρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση παραφινικών υδρογονανθράκων µε ευθεία αλυσσίδα
ως στερεών µε κατεργασία µε µέσο όπως η ουρία. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

20
ώς C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστον

19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

265-180-7 7C 64742-76-3
ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), πολύπλοκα αποκηρωµένα ελαφρά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

καταλυτική αποκήρωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
έως C

30
και

παράγει τελικό έλαιο ιξώδους µικρότερου από 19cSt στους 40º C.
Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες.

276-736-3 7C 72623-85-9
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

20-50
, υδρογονοκατεργασµένα βάσης

ουδέτερου ελαίου, υψηλού ιξώδους
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη, ελαφρού ακάθαρτου πετρε-
λαίου κενού, βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου κενού και
υπολειµµατικού ελαίου απασφαλτωµένου µε διαλύτη σε δύο στάδια
µε την αποκήρωση να γίνεται µεταξύ των δύο σταδίων. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε

ιξώδες περίπου 112cSt σε 40º C. Περιλαµβάνει σχετικά µεγάλη
αναλογία κορεσµένων υδρογονανθράκων.

276-737-9 7C 72623-86-0
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

15-30
, υδρογονοκατεργασµένα βάσης

ουδέτερου ελαίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κατεργασία µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη ελαφρού ακάθαρτου
πετρελαίου κενού και βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου κενού µε
υδρογόνο σε παρουσία καταλύτου σε δύο στάδια µε αποκήρωση
να γίνεται µεταξύ των δύο σταδίων. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες περίπου

15cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά µεγάλη αναλογία κορεσµένων
υδρογονανθράκων.
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276-738-4 7C 72623-87-1
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

20-50
, υδρογονοκατεργασµένα βάσης

ουδέτερα ελαίου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κατεργασία µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη ελαφρού ακάθαρτου
πετρελαίου κενού, βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου κενού και
υπολειµµατικού ελαίου απασφαλτωµένου µε διαλύτη, σε δύο
στάδια µε την αποκήρωση να γίνεται µεταξύ των δύο σταδίων.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει

τελικό έλαιο µε ιξώδες περίπου 32cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικά
µεγάλη αναλογία κορεσµένων υδρογονανθράκων.

278-012-2 7C 74869-22-0
λιπαντικά έλαια
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από διερ-

γασίες εκχύλισης µε διαλύτη και αποκήρωσης. Συνίσταται κυρίως
από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
.

292-613-7 7C 90640-91-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), πολύπλοκα αποκηρωµένα βαρέα παρα-

φινικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποκήρωση βαρέος παραφινικού αποστάγµατος. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

ίσο ή µεγαλύτερο από 19cST σε 40º C. Περιέχει σχετικώς λίγες
κανονικές παραφίνες.

292-614-2 7C 90640-92-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), πολύπλοκα αποκηρωµένα ελαφρά παρα-

φινικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποκήρωση ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

12
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε

ιξώδες µικρότερο από 19cSt σε 40º C. Περιέχει σχετικώς λίγες
κανονικές παραφίνες.

292-616-3 7C 90640-94-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), αποκηρωµένα µε διαλύτη βαρέα παρα-

φινικά, κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία αποκηρωµένου βαρέος παραφινικού αποστάγµατος µε ουδέ-
τερη ή τροποποιηµένη άργιλλο είτε µε µέθοδο επαφής είτε µε
µέθοδο διήθησης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς C

50
.

292-617-9 7C 90640-95-2
υδρογονάνθρακες,C

20-50
, αποκηρωµένοι µε διαλύτη βαρείς παραφινικοί,

υδρογονοκατεργασµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία αποκηρωµένου βαρέος παραφινικού αποστάγµατος µε υδρο-
γόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και

C
50
.

292-618-4 7C 90640-96-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), αποκηρωµένα µε διαλύτη ελαφρά παρα-

φινικά, κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από την

κατεργασία αποκηρωµένου ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος
µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο είτε µε µέθοδο επαφής, είτε
µε µέθοδο διήθησης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
.

292-620-5 7C 90640-97-4
αποστάγµατα (πετρελαίου), αποκηρωµένα µε διαλύτη ελαφρά παρα-

φινικά, υδρογονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία αποκηρωµένου ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος µε
υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς

και C
30
.
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292-656-1 7C 90669-74-2
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένα αποκηρω-

µένα µε διαλύτη

294-843-3 7C 91770-57-9
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), καταλυτικώς αποκηρωµένα

295-300-3 7C 91995-39-0
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαριά παραφινικά αποκηρωµένα, υδρογο-

νοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

έντονη κατεργασία αποκηρωµένου αποστάγµατος µε υδρογόνωση
παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

25
ώς και C

39
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες περίπου

44cSt σε 50º C.

295-301-9 7C 91995-40-3
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά αποκηρωµένα, υδρο-

γονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

έντονη κατεργασία αποκηρωµένου αποστάγµατος µε υδρογόνωση
παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

21
ώς και C

29
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες περίπου

13cSt σε 50º C.

295-305-0 7C 91995-43-6
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά, σουλφουρωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε

απόσταξη αργού πετρελαίου σε κενό. Συνίσταται από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς

και C
50

και στον οποίο προστίθεται στοιχειακό θείο σε ανυψωµένη
θερµοκρασία.

295-316-0 7C 91995-54-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), διυλισµένα µε διαλύτη ελαφρά ναφθενικά,

κατεργασµένα µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη και
αποµάκρυνση των αρωµατικών υδρογονάνθρακων µε εκχύλιση µε
διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από ναφθενικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µεταξύ 13-15cSt στους 40º C.

295-423-2 7C 92045-42-6
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

17-35
, εκχυλισµένα µε διαλύτη,

αποκηρωµένα, υδρογονοκατεργασµένα

295-424-8 7C 92045-43-7
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), υδρογονοπυρολυµένα µη αρωµατικά

αποπαραφινωµένα µε διαλύτη

295-499-7 7C 92061-86-4
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), υδρογονοπυρολυµένα κατεργα-

σµένα µε οξύ αποκηρωµένα µε διαλύτη
πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε αποµά-

κρυνση µε διαλύτη των παραφινών από το υπόλειµµα της
απόσταξης κατεργασµένων µε οξύ, υδρογοκατεργασµένων βαρέων
παραφινών και που βράζει πάνω από τους 380º C περίπου.

295-810-6 7C 92129-09-4
παραφινέλαια (πετρελαίου), βαρέα αποκηρωµένα διυλισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

παραφινικό αργό πετρέλαιο που περιέχει θείο. Συνίσταται κυρίως
από αποπαραφινιωµένο διϋλισµένο µε διαλύτη λιπαντικό έλαιο
ιξώδους 65cSt στους 50º C.

297-474-6 7C 93572-43-1
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), έλαια βάσης, παραφινικά
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

διύλιση αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικά,
ναφθενικά και παραφινικά και παράγει έτοιµο έλαιο µε ιξώδες
23cSt στους 40º C.
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297-857-8 7C 93763-38-3
υδρογονανθράκων, υδρογονοπυρολυµένων παραφινικών υπολείµµατα

απόσταξης, αποκηρωµένα µε διαλύτη

305-588-5 7C 94733-08-1
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα υδρογονοεπεξεργασµένα διυλι-

σµένα µε διαλύτη, υδρογονωµένα

305-589-0 7C 94733-09-2
αποστάγµατα (πετρελαίου), υδροπυρολυµένα ελαφρά εξευγενισµένα

µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποµάκρυνση αρωµατικών µε διαλύτη από το υπόλειµµα υδρογονο-
πυρολυµένου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 450º C περίπου.

305-594-8 7C 94733-15-0
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

18-40
, αποκηρωµένα µε διαλύτη προερ-

χόµενα από αποστάγµατα υδρογονοπυρόλυσης
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποπαραφίνωση, µε διαλύτη υπολείµµατος απόσταξης υδροπυρολυ-
µένου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

40
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 550º C περίπου.

305-595-3 7C 94733-16-1
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

18-40
, αποκηρωµένα µε διαλύτη προερ-

χόµενα από υδρογονωµένο εκχυλισµένο προϊόν
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

αποπαραφίνωση µε διαλύτη του υδρογονωµένου εκχυλισµένου
προϊόντος, που λαµβάνεται µε εκχύλιση αποστάγµατος πετρελαίου
κατεργασµένου µε υδρογόνο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

40
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 550º C περίπου.

305-971-7 7C 95371-04-3
υδρογονανθράκων,C

13-30
, πλουσίων σε αρωµατικά, ναφθενικό

απόσταγµα εκχυλισµένο µε διαλύτη

305-972-2 7C 95371-05-4
υδρογονανθράκων,C

16-32
, πλουσίων σε αρωµατικά, ναφθενικό

απόσταγµα εκχυλισµένο µε διαλύτη

305-974-3 7C 95371-07-6
υδρογονανθράκων,C

37-68
, αποκηρωµένων απασφαλτωµένων κατεργα-

σµένων µε υδρογόνο υπολείµµατα απόσταξης κενού

305-975-9 7C 95371-08-7
υδρογονανθράκων,C

37-65
, κατεργασµένων µε υδρογόνο επασφαλτω-

µένωνυπολείµµατα απόσταξης κενού

307-010-7 7C 97488-73-8
αποστάγµατα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασµένα µε υδρογόνο εξευ-

γενισµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία µε διαλύτη αποστάγµατος από τα υδρογονοπυρολυµένα
αποστάγµατα πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 450º C περίπου.

307-011-2 7C 97488-74-9
αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα υδρογονωµένα εξευγενισµένα µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία υδρογονωµένου αποστάγµατος πετρελαίου µε διαλύτη.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

19
ώς και C

40
και περιοχή

βρασµού από 390º C ώς 550º C περίπου.

307-034-8 7C 97488-95-4
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

18-27
, υδρογονοπυρολυµένα αποκηρω-

µένα µε διαλύτη
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307-661-7 7C 97675-87-1
υδρογονάνθρακες,C

17-30
, υπολείµµατος ατµοσφαιρικής απόσταξης

κατεργασµένου µε υδρογόνο απασφαλτωµένου µε διαλύτη ελαφρά
προϊόντα απόσταξης

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν τα
πρώτα αποστάγµατα απόσταξης σε κενό, απορροών από κατερ-
γασία υπολείµµατος µικρής περιοχής µε υδρογόνο, παρουσία κατα-
λύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

17
ώς και C

30
και µε περιοχή

βρασµού από 300º C ώς 400º C περίπου. Το έτοιµο έλαιο έχει
ιξώδες 4cSt στους 100º C.

307-755-8 7C 97722-06-0
υδρογονάνθρακες,C

17-40
, υπολείµµατος απόσταξης κατεργασµένο µε

υδρογόνο απασφαλτωµένου µε διαλύτη, ελαφρά κλάσµατα
απόσταξης σε κενό

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν τα
πρώτα αποστάγµατα, απόσταξης σε κενό απορροών από την κατα-
λυτική κατεργασία µε υδρογόνο, υπολείµµατος µικρής περιοχή
απόσταξης απασφαλτωµένου µε διαλύτη, µε ιξώδες 8cSt περίπου
σε 100º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

17
ώς και C

40
και µε

περιοχή βρασµού από 300º C ώς 500º C περίπου.

307-758-4 7C 97722-09-3
υδρογονάνθρακες,C

13-27
, εκχυλισµένοι µε διαλύτη ελαφροί ναφθενικοί

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-
λιση των αρωµατικών από ελαφρό ναφθενικό απόσταγµα µε ιξώδες
9,5cSt σε 40º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 240º C ώς 400º C περίπου.

307-760-5 7C 97722-10-6
υδρογονάνθρακες,C

14-29
, ελαφροί ναφθενικοί εκχυλισµένοι µε διαλύτη

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-
λιση των αρωµατικών από ελαφρό ναφθενικό απόσταγµα µε ιξώδες
16cSt σε 40º C. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

14
ώς και C

29
και

βράζει στην περιοχή από 250º C ώς 425º C περίπου.

308-131-8 7C 97862-81-2
υδρογονάνθρακες,C

27-42
, απαλλαγµένοι από αρωµατικά

308-132-3 7C 97862-82-3
υδρογονάνθρακες,C

17-30
, αποσταγµάτων κατεργασµένων µε υδρογόνο,

ελαφρά προϊόντα απόσταξης

308-133-9 7C 97862-83-4
υδρογονάνθρακες,C

27-45
, ναφθενικοί απόσταγµα κενού

308-287-7 7C 97926-68-6
υδρογονάνθρακες,C

27-45
, αποαρωµατισµένοι

308-289-8 7C 97926-70-0
υδρογονάνθρακες,C

20-58
, κατεργασµένοι µε υδρογόνο

308-290-3 7C 97926-71-1
υδρογονάνθρακες,C

27-42
, ναφθενικοί

309-710-8 7C 100684-37-5
υπολειµµατικά έλαια (πετρελαίου), αποκηρωµένα µε διαλύτη κατεργα-

σµένα µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία αποκηρωµένων µε διαλύτη υπολειµµατικών ελαίων
πετρελαίου µε ενεργό άνθρακα, για να αποµακρυνθούν ίχνη
πολικών συστατικών και προσµίξεων.

309-711-3 7C 100684-38-6
υπολειµατικά έλαια (πετρελαίου), κατεργασµένα µε άργιλλο-

αποκηρωµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία αποκηρωµένων µε διαλύτη υπολειµµατικών ελαίων πετρε-
λαίου µε αποχρωστική γή για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών
συστατικών και προσµίξεων.
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309-874-0 7C 101316-69-2
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C

>25
, εκχυλισµένα µε διαλύτη, απασ-

φαλτωµένα, αποκηρωµένα, υδρογονωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

εκχύλιση µε διαλύτη και υδρογόνωση υπολειµµάτων απόσταξης
στο κενό. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και παράγειέτοιµο

έλαιο που εχει ιξώδες της τάξης από 32cSt ώς 37cSt στους 100º C.

309-875-6 7C 101316-70-5
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

17-32
, εκχυλισµένα µε διαλύτη,

αποκηρωµένα, υδρογονωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

εκχύλιση µε διαλύτη και υδρογόνωση, υπολειµµάτων ατµοσφαι-
ρικής κλασµατικής απόσταξης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

17
ώς και C

32
και παράγει έτοιµο έλαιο που έχει ιξώδες της τάξης από

17cSt ώς 23 cSt στούς 40º C.

309-876-1 7C 101316-71-6
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

20-35
, εκχυλισµένα µε διαλύτη,

αποκηρωµένα, υδρογονωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από µε

εκχύλιση µε διαλύτη και υδρογόνωση υπολειµµάτων ατµοσφαι-
ρικής απόσταξης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

35
και παράγει έτοιµο έλαιο που έχει ιξώδες της τάξης από 37cSt ώς
44cSt στους 40º C.

309-877-7 7C 101316-72-7
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),C

24-50
, εκχυλισµένα µε διαλύτη,

αποκηρωµένα, υδρογονωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

εκχύλιση µε διαλύτη και υδρογόνωση, υπολειµµάτων ατµοσφαι-
ρικής απόσταξης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

24
ώς και C

50
και παράγει έτοιµο έλαιο που εχει ιξώδες της τάξης από 16cSt ώς
75cSt στούς 40º C.

265-110-5 8 64742-10-5
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), υπολειµµατικού ελαίου εξευγενισµένου µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά πάνω από C

25
.

295-332-8 8 91995-70-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), προϊόν εκχύλισης υπολείµµατος απασ-

φαλτωµένου σε κενό
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη υπολείµµατος απασφαλτωµένου σε κενό. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθραες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

30
. Αυτό το ρεύµα

περιέχει περισσότερο από 5% κατά βάρος αρωµατικούς υδρογονά-
νθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-102-1 9A 64742-03-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρό ναφθενικό απόσταγµα εξευγενι-

σµένο µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα απόεκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να

περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-103-7 9A 64742-04-7
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρύ παραφινικό απόσταγµα εξευγενι-

σµένο µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να

περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.
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265-104-2 9A 64742-05-8
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρό παραφινικό απόσταγµα εξευγενι-

σµένο µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να

περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

265-111-0 9A 64742-11-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από βαρύ ναφθενικό απόσταγµα εξευγενι-

σµένο µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχύλισµα εκχύλισης µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

20
ως και C

50
. Το ρεύµα αυτό είναι πιθανό να

περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε τετραµελείς ως εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτύλιους.

295-341-7 9A 91995-78-7
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού

εκχυλισµένου µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη από ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο κενού. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
.

307-753-7 9A 97722-04-8
υδρογονάνθρακες,C

26-55
, πλούσιοι σε αρωµατικά

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-
λιση µε διαλύτη από ναφθενικό απόσταγµα µε ιξώδες 27cSt σε 100º
C. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

26
ώς και C

55
και µε περιοχή βρασµού από 395º C ώς 640º C περίπου.

272-175-3 9B 68783-00-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέος ναφθενικού αποστάγµατος εκχυλι-

σµένου µε διαλύτη, συµπύκνωµα αρωµατικών
Αρωµατικό συµπύκνωµα που παράγεται µε προσθήκη νερού σε εκχύ-

λισµα µε διαλύτη βαρέος ναφθενικού αποστάγµατος και σε
διαλύτη εκχύλισης.

272-180-0 9B 68783-04-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), εξευγενισµένου µε διαλύτη βαρέος παρα-

φινικού αποστάγµατος εξευγενισµένου µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα επανεκχύλισης βαρέος παραφινικού αποστάγµατος
εξευγενισµένου µε διαλύτη. Συνίσταται από κορεσµένους και
ακόρεστους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

272-342-0 9B 68814-89-1
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέων παραφινικών αποσταγµάτων, απασ-

φαλτωµένων µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα εκχύλισης µε διαλύτη βαρέος παραφινικού αποστά-
γµατος.

292-631-5 9B 90641-07-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέος ναφθενικού αποστάγµατος µε

διαλύτη, υδρογονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία βαρέος ναφθενικού αποστάγµατος εκχυλισµένου µε διαλύτη
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτου. Αποτελείται κυρίως από αρωµα-
τικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

20
ως και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε τουλάχι-

στον 19cSt στους 40º C.
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292-632-0 9B 90641-08-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέος παραφινικού αποστάγµατος εκχυλι-

σµένου µε διαλύτη, υδρογονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία εκχυλίσµατος µε διαλύτη βαρέος παραφινικού αποστάγµατος
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

21
ώς και C

33
και βράζει στην περιοχή από 350º C ώς 480º C

περίπου.

292-633-6 9B 90641-09-1
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος εκχυ-

λισµένου µε διαλύτη, υδρογονοκατεργασµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία εκχυλίσµατος µε διαλύτη βαρέος παραφινικού αποστάγµατος
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

17
ώς και C

26
και βράζει στην περιοχή από 280º C ώς 400º C

περίπου.

295-335-4 9B 91995-73-2
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από υδρογονοκατεργασµένο ελαφρό παρα-

φινικό απόσταγµα εκχυλισµένο µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη ενδιάµεσου παραφινικού
αποστάγµατος κορυφής εκχυλισµένου µε διαλύτη, που κατεργά-
ζεται µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

16
ώς και C

36
.

295-338-0 9B 91995-75-4
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρό ναφθενικό απόσταγµα εκχυλι-

σµένο µε διαλύτη, υδρογονοαποθειωµένο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κατεργασία εκχυλίσµατος που λαµβάνεται από εκχύλιση µε
διαλύτη, µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη και σε συνθήκες
πρωτίστως τέτοιες ώστε να αποµακρυνθούν ενώσεις θείου. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

30
. Το ρεύµα αυτό πιθανόν

να περιέχει 5% κατά βάρος, ή περισσότερο αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµένους δακτυ-
λίους.

295-339-6 9B 91995-76-5
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρό παραφινικό απόσταγµα εκχυλι-

σµένο µε διαλύτη, κατεργασµένο µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

κλάσµα της απόσταξης εκχυλίσµατος από την εκχύλιση µε
διαλύτη ελαφρών παραφινικών αποσταγµάτων πετρελαίου
κορυφής, που υποβάλλεται σε εξευγενισµό µε θειϊκό οξύ. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

16
ώς και C

32
.

295-340-1 9B 91995-77-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρό παραφινικό απόσταγµα εκχυλι-

σµένο µε διαλύτη, υδρογονοαποθειωµένο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος και κατεργά-
ζεται µε υδρογόνο για να µετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο
που αποµακρύνεται. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

40
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µεγαλύτερο από 10cSt στους
40º C.

295-342-2 9B 91995-79-8
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού

εκχυλισµένου µε διαλύτη, κατεργασµένου µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων, που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη από ελαφρά ακάθαρτα πετρέλαια κενού και
υφίσταται κατεργασία µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνί-
σταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
.
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296-437-1 9B 92704-08-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρύ παραφινικό απόσταγµα εκχυλισµένο

µε διαλύτη, κατεργασµένο µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που προκύπτει από κατερ-

γασία κλάσµατος πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο
είτε µε διεργασία επαφής είτε διήθησης για να αποµακρυνθούν
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες προσµίξεις.
Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
. Αυτό το

ρεύµα µπορεί να περιέχει 5% κατά βάρος ή περισσότερο αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς δακτύλιους.

297-827-4 9B 93763-10-1
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέος ναφθενικού αποστάγµατος εκχυλι-

σµένου µε διαλύτη, υδρογονοαποθειωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πρώτη ύλη πετρελαίου µε κατεργασία µε υδρογόνο για να µετα-
τραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο το οποίο αποµακρύνεται.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
και παράγει

τελικό έλαιο µε ιξώδες µεγαλύτερο από 19cSt σε 40º C.

297-829-5 9B 93763-11-2
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από αποκηρωµένο µε διαλύτη βαρύ παρα-

φινικό κλάσµα καθαρισµένο µε διαλύτη, υδρογονοαποθειωµένο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

πετρελαϊκή πρώτη ύλη αποκηρωµένη µε διαλύτη από κατεργασία
µε υδρογόνο για να µετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο που
αποµακρύνεται. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες µεγαλύτερο από 19cSt σε 40º
C.

309-672-2 9B 100684-02-4
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από ελαφρό παραφινικό απόσταγµα εκχυ-

λισµένο µε διαλύτη, κατεργασµένο µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

κλάσµα από απόσταξη εκχυλίσµατος που ανακτάται από εκχύλιση
µε διαλύτη ελαφρού παραφινικού αποστάγµατος κορυφής πετρε-
λαίου κατεργασµένου µε ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν
ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

16
ώς και C

32
.

309-673-8 9B 100684-03-5
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από ελαφρό παραφινικό απόσταγµα εκχυ-

λισµένο µε διαλύτη, κατεργασµένο µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

κλάσµα από απόσταξη εκχυλίσµατος που ανακτάται από εκχύλιση
µε διαλύτη ελαφρών παραφινικών αποσταγµάτων κορυφής πετρε-
λαίου κατεργασµένου µε αποχρωστική γή για να αποµακρυνθούν
ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

16
ώς και C

32
.

309-674-3 9B 100684-04-6
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από ελαφρύ κενού, ακάθαρτου πετρελαίου

εκχυλισµένου µε διαλύτη, κατεργασµένα µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού µε ενεργό
άνθρακα για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών ενώσεων και
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και

C
30
.

309-675-9 9B 100684-05-7
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο κενού

εκχυλισµένο µε διαλύτη, κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εκχύ-

λιση µε διαλύτη ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού µε
αποχρωστική γή για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών
και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

13
ώς και C

30
.
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265-105-8 10 64742-06-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), µεσαίο απόσταγµα εξευγενισµένο µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα απόεκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

9
ώς και C

20
και µε περιοχή βρασµού από 150º

C ώς 345º C περίπου.

265-211-4 10 64743-06-2
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ακαθάρτου πετρελαίου εκχυλισµένου µε

διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχύλισµα από εκχύλιση µε διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

13
ώς και C

25
και βράζει στην περιοχή από 230º

C ώς 400º C περίπου.

272-173-2 10 68782-98-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), διαυγασµένου ελαίου µε διαλύτη, που

περιέχουν συµπυκνωµένους αρωµατικούς δακτύλιους
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα εκχύλισης µε διαλύτη διαυγασµένου ελαίου καταλυ-
τικώς πυρολυµένου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικάµεγαλύτερο
από C

20
και βράζει πάνω από 350º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι

πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµέ-
νους δακτύλιους.

272-174-8 10 68782-99-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέος ελαίου διαυγασµένου µε διαλύτη,

που περιέχουν συµπυκνωµένους αρωµατικούς δακτύλιους
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα εκχύλισης µε διαλύτη διαυγασµένου ελαίου καταλυ-
τικώς πυρολυµένου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

25
και βράζει πάνω από 425º C περίπου. Το ρεύµα αυτό είναι

πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς συµπυκνωµέ-
νους δακτύλιους.

272-177-4 10 68783-02-8
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ενδιαµέσου διαυγασµένου ελαίου µε

διαλύτη, που περιέχουν συµπυκνωµένους αρωµατικούς δακτύλιους
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα µε διαλύτη καταλυτικά πυρολυµένου διαυγασµένου
ελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

17
ώς και C

28
και µε περιοχή βρασµού από 375º C ώς 450º C περίπου. Το ρεύµα
αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ως εξαµελείς
συµπυκνωµένους δακτύλιους.

272-179-5 10 68783-03-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρού διαυγασµένου µε διαλύτη, που

περιέχουν συµπυκνωµένους αρωµατικούς δακτύλιους
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

εκχύλισµα εκχύλισης µε διαλύτη καταλυτικά πυρολυµένου διαυγα-
σµένου ελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθ-
ρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

15
ώς και C

25
και µε περιοχή βρασµού από 340º C ώς 400º C περίπου. Το ρεύµα
αυτό είναι πιθανό να περιέχει 5% κατά βάρος ή και περισσότερο,
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε τετραµελείς ώς εξαµελείς
συµπυκνωµένους δακτύλιους.

295-330-7 10 91995-67-4
εκχυλίσµατα (πετρελαίου),C

15-30
-αρωµατικά, κατεργασµένα µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία αρωµατικού εκχυλίσµατος µε υδρογόνο. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

15
ώς και C

30
και παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες

45cSt σε 40º C.
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295-333-3 10 91995-71-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), εκχυλισµένου µε διαλύτη ακάθαρτου

πετρελαίου, χηµικώς εξουδετερωµένου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα υλικά από εκχυλίσµατα
ακαθάρτου πετρελαίου µε διαλύτη.

295-334-9 10 91995-72-1
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ακάθαρτου πετρελαίου εκχυλισµένου µε

διαλύτη, υδρογονοκατεργασµένου
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία εκχυλισµάτων ακαθάρτου πετρελαίου εκχυλισµένου µε
διαλύτη µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.

305-590-6 10 94733-10-5
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), υδρογονοπυρολυµένου υπολειµµατικού

ελαίου καθαρισµένου µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία µε διαλύτη του υπολείµµατος υδρογονοπυρολυµένου πετρε-
λαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 450º C περίπου.

307-012-8 10 97488-75-0
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρέα υδρογονοπυρολυµένα κατεργασµένα

µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

απόσταξη κατεργασµένων µε διαλύτη ενδιάµεσων και βαρέων
αποσταγµάτων που λαµβάνονται µε υδρογονοπυρόλυση αποστά-
γµατος πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωµατικούς υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

18
ώς και C

27
και µε περιοχή βρασµού από 370º C ώς 450º C.

309-670-1 10 100684-00-2
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ακάθαρτου πετρελαίου εκχυλισµένου µε

διαλύτη κατεργασµένου µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία εκχυλισµάτων ακάθαρτου πετρελαίου µε διαλύτη µε
ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών
και προσµίξεις.

309-671-7 10 100684-01-3
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ακάθαρτου πετρελαίου εκχυλισµένου µε

διαλύτη κατεργασµένου µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία εκχυλισµάτων ακάθαρτου πετρελαίου µε διαλύτη µε
αποχρωστική γή για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών
και προσµίξεις.

309-676-4 10 100684-06-8
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από µέσο απόσταγµα εκχυλισµένο µε

διαλύτη, κατεργασµένα µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία µέσου αποστάγµατος εκχυλισµένου µε διαλύτη εκχυ-
λισµάτων πετρελαίου µε ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν
ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις.

309-678-5 10 100684-07-9
εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από µέσο απόσταγµα εκχυλισµένο µε

διαλύτη, κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία µέσου αποστάγµατος εκχυλισµένου µε διαλύτη
αποσταγµάτων πετρελαίου µε αποχρωστική γή για να αποµακρυ-
νθούν ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις.

232-315-6 11A 8002-74-2
παραφίνης κηροί και κηροί υδρογονανθράκων
Πολύπλοκος συνδιασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλάσµατα πετρελαίου µε κρυστάλλωση µε διαλύτη (απελαίωση µε
διαλύτη)ή µε γλύκανση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως µεγαλύτερο
από C

20
.
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264-038-1 11A 63231-60-7
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, µικροκρυσταλλικοί
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων µε µακρές διακλαδι-

σµένες αλύσσους που λαµβάνεται από υπολειµµατικά έλαια µε
κρυστάλλωση από διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από γραµµικής και
διακλαδισµένης κορεσµένους υδρογονάνθρακες, σηµαντικά µεγα-
λύτερους από C

35
.

265-126-2 11A 64742-26-3
κηροί υδρογονανθράκων (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος κηρού πετρελαίου µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας και διακλαδι-
σµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

20
ώς και C

50
.

265-134-6 11A 64742-33-2
κηροί υδρογονανθράκων (πετρελαίου), χηµικώς εξουδετερωµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται κυρίως
από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας αλύσου µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

265-144-0 11A 64742-42-3
κηροί υδρογονανθράκων (πετρελαίου), µικροκρυσταλλικοί κατεργα-

σµένοι µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος µικροκρυσταλλικού κηρού πετρελαίου µε φυσική
ή τροποποιηµένη άργιλλο, είτε µε διαδικασία επαφής είτε
διήθησης για να αποµακρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων
και υπάρχουσες προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθ-
ρακες µακράς διακλαδισµένης αλύσσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

25
ώς και C

50
.

265-145-6 11A 64742-43-4
κηροί παραφίνης (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος κηρού πετρελαίου µε φυσική ή τροποποιηµένη
άργιλλο είτε µε διαδικασία επαφής, είτε διήθησης για να αποµα-
κρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και υπάρχουσες
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας αλύσσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

265-154-5 11A 64742-51-4
κηροί παραφίνης (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κηρού πετρελαίου µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνί-
σταται κυρίως από παραφινικούς υδρογονάνθρακες ευθείας
αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
περίπου.

265-163-4 11A 64742-60-5
κηροί υδρογονανθράκων (πετρελαίου), µικροκρυσταλλικοί κατεργα-

σµένοι µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία µικροκρυσταλλικού κηρού πετρελαίου µε υδρογόνο
παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µακράς διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

25
ώς και C

50
.

285-095-9 11A 85029-72-7
κηροί υδρογονανθράκων (πετρελαίου), αποσµητµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία κλάσµατος παραφίνης µε ατµό στο κενό. Τα πτητικά
στον ατµό και οσµηρά συστατικά αποµακρύνονται κατά το µεγαλύ-
τερο µέρος. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες ευθείας και
διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

292-640-4 11A 90669-47-9
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται ως το

εκχυλισµένο προϊόν από κλάσµα πετρελαίου κηρού µε κατεργασία
µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθ-
ρακες µε ευθεία αλυσσίδα και µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
.
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295-456-2 11A 92045-74-4
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλάσµατα πετρελαίου µε κρυστάλλωση µε διαλύτη (αποελαίωση
µε διαλύτη), µε µέθοδο εξίδρωσης ή σχηµατισµού εγκλεισµάτων.
Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας
αλύσου και µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

12
.

295-457-8 11A 92045-75-5
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης, υδρο-

γονοκατεργασµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλάσµατα πετρελαίου µε κρυστάλλωση µε διαλύτη (αποελαίωση
µε διαλύτη), µε µέθοδο εφίδρωσης ή σχηµατισµού κατεργασµένου
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες ευθείας αλύσσου µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.

295-458-3 11A 92045-76-6
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, µικροκρυσταλλικοί,

υδρογονοκατεργασµένοι
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

υπολειµµατικά έλαια µε κρυστάλλωση µε διαλύτη και κατεργασία
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες ευθείας και διακλαδισµένη αλύσου µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
.

307-045-8 11A 97489-05-9
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων,C

19-38

308-140-7 11A 97862-89-0
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία κλασµάτων πετρελαίου µε ενεργό άνθρακα, για να
αποµακρυνθούν ιχνοσυστατικά και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως
από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας αλύσου µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
.

308-141-2 11A 97862-90-3
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης,

κατεργασµένοι µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκού κλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας τήξης
µε ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν ιχνοσυστατικά και
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

12
.

308-142-8 11A 97862-91-4
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης,

κατεργασµένοι µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκών κλασµάτων χαµηλής θερµοκρασίας τήξης
µε µπεντονίτη, για να αποµακρυνθούν ιχνοσυστατικά και προσµί-
ξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

12
.

308-143-3 11A 97862-92-5
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης,

κατεργασµένοι µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκών κλασµάτων χαµηλής θερµοκρασίας τήξης
µε πυριτικό οξύ για να αποµακρυνθούν ιχνοσυστατικά και προσµί-
ξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

12
.

308-144-9 11A 97862-93-6
παραφινικοί κηροί (πετρελαίου), κατεργασµένοι µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκών παραφινικών κηρών µε πυριτικό οξύ για
να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεις. Συνί-
σταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας και
διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά
µεγαλύτερο από C

20
.
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308-145-4 11A 97862-94-7
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, µικροκρυσταλλικοί,

κατεργασµένοι µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

υπολειµµατικά έλαια µε κρυστάλλωση µε διαλύτη και κατεργασία
µε ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστα-
τικών και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες γραµµικής και διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
.

308-147-5 11A 97862-95-8
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, µικροκρυσταλλικοί,

κατεργασµένοι µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

υπολειµµατικά έλαια µε κρυστάλλωση µε διαλύτη και κατεργασία
µε µπεντονίτη για να αποµακρυνθούν πολικά ιχνοσυστατικά και
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας και διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
.

308-148-0 11A 97862-96-9
παραφινικοί κηροί και κηροί υδρογονανθράκων, µικροκρυσταλλικοί,

κατεργασµένοι µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

υπολειµµατικά έλαια µε κρυστάλλωση µε διαλύτη και κατεργασία
µε πυριτικό οξύ για να αποµακρυνθούν πολικά ιχνοσυστατικά και
προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες
ευθείας και διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
.

265-171-8 11B 64742-67-2
έλαιο Foot (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν το

ελαιώδες κλάσµα από απελαίωση µε διαλύτη ή διαδικασία
εφίδρωσης κηρού. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

300-225-7 11B 93924-31-3
έλαιο Foot (πετρελαίου), κατεργασµένο µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαίου Foot µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

300-226-2 11B 93924-32-4
έλαιο Foot (πετρελαίου), κατεργασµένο µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαίου Foot, µε φυσική ή τροποποιηµένη άργιλλο είτε µε τη
µέθοδο της επαφής είτε µε τη µέθοδο της διήθησης για να αποµα-
κρυνθούν τα ίχνη πολικών ενώσεων και προσµίξεων που συνυπάρ-
χουν. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε διακλαδισµένες
αλύσους µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
.

308-126-0 11B 97862-76-5
έλαιο Foot (πετρελαίου), κατεργασµένο µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία ελαίου Foot µε ενεργό άνθρακα για να αποµακρυνθούν
ιχνοσυστατικά και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους υδρογονάνθρακες ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.

308-127-6 11B 97862-77-6
έλαιο Foot (πετρελαίου), κατεργασµένο µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία ελαίου Foot µε πυριτικό οξύ, για να αποµακρυνθούν
ιχνοσυστατικά και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονά-
νθρακες ευθείας αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά
µεγαλύτερο από C

12
.
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265-165-5 11C 64742-61-6
έλαιώδης κηρός (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλάσµα πετρελαίου µε κρυστάλλωση από διαλύτη (αποκήρωση µε
διαλύτη)ή σαν κλάσµα απόσταξης από πολύ κηρώδες αργό. Συνί-
σταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας και
διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά
µεγαλύτερο κυρίως από C

20
.

292-659-8 11C 90669-77-5
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), κατεργασµένος µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν µε κατεργασία κλάσµατος ελαιούχου κηρού
πετρελαίου µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους
υδρογονάνθρακες γραµµικής και διακλαδισµένης αλύσου µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
.

292-660-3 11C 90669-78-6
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), κατεργασµένος µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία κλάσµατος ελαιούχου κηρού πετρελαίου µε φυσική ή τροπο-
ποιηµένη άργιλλο είτε µε τη µέθοδο της επαφής είτε µε τη µέθοδο
της διήθησης. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και διακλαδι-
σµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
µεγαλύτερο από C

20
.

295-523-6 11C 92062-09-4
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασµένος
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαιούχου κηρού µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνί-
σταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας και
διακλααδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά
µεγαλύτερο από C

20
.

295-524-1 11C 92062-10-7
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από

κλάσµα πετρελαίου µε αποπαραφίνωση µε διαλύτη. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες ευθείας και διακλαδι-
σµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο
από C

12
.

295-525-7 11C 92062-11-8
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως, υδρο-

γονοκατεργασµένος
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαιούχου κηρού πετρελαίου χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσµέ-
νους ειθείας και διακλαδισµένης αλύσου υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.

308-155-9 11C 97863-04-2
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης, κατερ-

γασµένος µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκού ελαιούχου κηρού χαµηλής θερµοκρασίας
τήξης µε άνθρακα για να αποµακρυνθούν πολικά ιχνοσυστατικά
και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθ-
ρακες ευθείας και διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.

308-156-4 11C 97863-05-3
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης, κατερ-

γασµένος µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία πετρελαϊκού ελαιούχου κηρού χαµηλής θερµοκρασίας
τήξης µε µπεντονίτη για να αποµακρυνθούν πολικά ιχνοσυσυ-
στατικά και προσµίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες ευθείας και διακλαδισµένης αλύσου µε αριθµό
ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.
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308-158-5 11C 97863-06-4
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), χαµηλής θερµοκρασίας τήξης, κατερ-

γασµένος µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία ελαιούχου κηρού πετρελαίου χαµηλής θερµοκρασίας
τήξης µε πυριτικό οξύ για την αποµάκρυνση ιχνών πολικών συστα-
τικών και προσµίξεων. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους υδρο-
γονάνθρακες µε ευθεία και διακλαδισµένη άλυσσο, οι οποίοι
έχουν αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

12
.

309-723-9 11C 100684-49-9
ελαιούχος κηρός (πετρελαίου), κατεργασµένος µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία ελαιούχου κηρού πετρελαίου µε ενεργό ξυλάνθρακα για να
αποµακρυνθούν ίχνη πολικών συστατικών και προσµίξεων.

232-373-2 11D 8009-03-8
βαζελίνη
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σε

ηµιστερεά µορφή από την αποκήρωση παραφινικού υπολειµµα-
τικού ελαίου. Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους κρυσταλλικούς
και υγρούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
.

265-206-7 11D 64743-01-7
βαζελίνη (πετρελαίου), οξειδωµένη
Πολύπλοκος συνδυασµός οργανικών ενώσεων, κυρίως καρβοξυλικών

οξέων µεγάλου µοριακού βάρους, που λαµβάνεται µε την οξείδωση
βαζελίνης µε αέρα.

285-098-5 11D 85029-74-9
βαζελίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε αλουµίνα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται, όταν

βαζελίνη υφίσταται κατεργασία µε Al
2
O
3
, για την αποµάκρυνση

πολικών συστατικών και ξένων προσµίξεων. Συνίσταται κατά
κύριο λόγο από κορεσµένους κρυσταλλικούς και υγρούς υδρογονά-
νθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από
C
25
.

295-459-9 11D 92045-77-7
βαζελίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε υδρογόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σε

ηµίρευστη µορφή, από αποκηρωµένο παραφινικό υπολειµµατικό
έλαιο το οποίο έχει υποστεί κατεργασία µε υδρογόνο παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται κυρίως

308-149-6 11D 97862-97-0
βαζελίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε άνθρακα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία βαζελίνης πετρελαίου µε ενεργό άνθρακα, για να
αποµακρυνθούν πολικά ιχνοσυστατικά και προσµίξεις. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
.

308-150-1 11D 97862-98-1
βαζελίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε πυριτικό οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την

κατεργασία βαζελίνης πετρελαίου µε πυριτικό οξύ για να αποµα-
κρυνθούν πολικά ιχνοσυστατικά και προσµίξεις. Συνίσταται
κυρίως από κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

20
.

309-706-6 11D 100684-33-1
βαζελίνη (πετρελαίου), κατεργασµένη µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία βαζελίνης µε λευκαντική γή για να αποµακρυνθούν ίχνη
πολικών συστατικών και προσµίξεων. Συνίσταται κυρίως από υδρο-
γονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
µεγαλύτερη από C

25
.

265-125-7 12 64742-25-2
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), εξαντληµένα κατεργασµένα µε οξύ
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

εκχυλισµένο προϊόν από κατεργασία µε θειϊκό οξύ. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C

15
ώς και C

20
.
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265-133-0 12 64742-32-1
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), εξαντληµένα χηµικώς εξουδετερωµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που παράγεται µε κατερ-

γασία για να αποµακρυνθούν όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C

15
ώς και C

50
.

265-152-4 12 64742-50-3
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), εξαντληµένα κατεργασµένα µε άργιλλο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία εξαντληµένου λιπαντικού ελαίου µε φυσική ή τροποποιη-
µένη άργιλλο, είτε µε διεργασία επαφής είτε διήθησης για να
αποµακρυνθούν ιχνοποσότητες πολικών ουσιών και υπάρχουσες
προσµίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
.

265-161-3 12 64742-58-1
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), εξαντληµένα κατεργασµένα µε υδρο-

γόνο
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία εξαντληµένου λιπαντικού ελαίου µε υδρογόνο παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

15
ώς και C

50
.

270-697-6 12 68476-77-7
λιπαντικά έλαια, µεταχειρισµένα αναγεννηµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από µετα-

χειρισµένα έλαια κινητήρων µε καθίζηση, διήθηση, καταλυτική
υδρογόνωση και απόσταξη για να αποµακρυνθούν βαρέα µέταλλα
και πρόσθετα. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

40
και

παράγει τελικό έλαιο µε ιξώδες τουλάχιστον 19cSt σε 40º C.

274-635-9 12 70514-12-4
λιπαντικά έλαια, χρησιµοποιηµένα

293-258-0 12 91052-94-7
υδρογονανθράκων έλαια, κατεργασµένα µε άργιλλο εξαντληµένα
Ελαια, από τον αποχρωµατισµό και διήθηση ελαίων, µετασχηµατι-

στών, αποροφηµένα σε αποχρωστικές γαίες.

295-421-1 12 92045-40-4
λιπαντικά έλαια, µεταχειρισµένα, αποσταγµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη µεταχειρισµένων λιπαντικών ελαίων. Βράζει στην
περιοχή από 80º C ώς 365º C περίπου.

295-422-7 12 92045-41-5
λιπαντικά έλαια, µεταχειρισµένα, αποσταγµένα σε κενό
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε

απόσταξη στο κενό µεταχειρισµένου λιπαντικού ελαίου και που
βράζει στην περιοχή από 200º C ώς 360º C περίπου.

295-516-8 12 92062-03-8
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), µεταχειρισµένα αποσταχθέντα διυλι-

σµένα µε διαλύτη
Πολύπλοκος συνδυασµός βαρέων υδρογονανθράκων που λαµβάνεται

όταν µεταχειρισµένο λιπαντικό έλαιο υποβάλλεται σε εξάτµιση
και εκχύλιση µε διαλύτη.

297-104-3 12 93334-30-6
λιπαντικά έλαια, µεταχειρισµένα ραφιναρισµένα, περιέχοντα

αρωµατικά

308-935-9 12 99035-68-4
αποστάγµατα (πετρελαίου),C

10-50
, χρησιµοποιηµένα, ραφιναρισµένα

Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν
απόσταγµα πετρελαίου υποβληθεί σε κροκίδωση, απόχυση, υπερ-
διήθηση, υπερφυγοκέντρηση ή/και απόσταξη. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C

10
ώς και C

50
και βράζει στην περιοχή από 150º C

ώς τουλάχιστον 600º C περίπου.
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309-878-2 12 101316-73-8
λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), µεταχειρισµένα, µη καταλυτικώς

αναγεννηµένα
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε εξευ-

γενισµό άχρηστων ελαίων χωρίς καταλυτική κατεργασία µε υδρο-
γόνο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C

20
ώς και C

50
και παράγει

έτοιµο έλαιο που εχει ιξώδες τουλάχιστον 19cSt στους 40º C.

232-490-9 13 8052-42-4
άσφαλτος
Λίαν πολύπλοκος συνδυασµός οργανικών ενώσεων υψηλού µοριακού

βάρους που περιέχει σχετικώς υψηλή αναλογία υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

25
και µε

υψηλές αναλογίες άνθρακα πρός υδρογόνο. Περιέχει επίσης
µικροποσότητες διαφόρων µετάλλων όπως νικέλιο, σίδηρο ή
βανάδιο. Λαµβάνεται ώς το µη πτητικό υπόλειµµα από απόσταξη
αργού πετρελαίου ή από διαχωρισµό σαν το εκχυλισµένο προϊόν
από υπολειµµατικό έλαιο σε µέθοδο απασφάλτωσης ή
εξανθράκωσης.

265-057-8 13 64741-56-6
υπολείµµατα (πετρελαίου), κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός από την απόσταξη σε κενό του υπολείµ-

µατος ατµοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγα-
λύτερο από C

34
και βράζει πάνω από 495º C περίπου.

265-188-0 13 64742-85-4
υπολείµµατα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωµένα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε κατερ-

γασία υπολείµµατος κενού µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη και
υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να αποµακρυνθούν πρωτίστως οι οργα-
νικές θειούχες ενώσεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα σηµαντικά µεγαλύτερο από C

34
και βράζει

πάνω από 495º C περίπου.

265-196-4 13 64742-93-4
άσφαλτος, οξειδωµένη
Πολύπλοκο µαύρο στερεό που λαµβάνεται µε εµφύσηση αέρα δια

µέσου θερµαινόµενου υπολείµµατος ή εκχυλισµένου προϊόντος
από απασφάλτωση µε ή χωρίς καταλύτη. Η µέθοδος είναι κυρίως
οξειδωτική συµπύκνωση, η οποία αυξάνει το µοριακό βάρος.

269-110-6 13 68187-58-6
πίσσα, πετρελαίου, αρωµατική
Το υπόλειµµα από την απόσταξη θερµικά πυρολυµένου ή ατµοπυρολυ-

µένου υπολείµµατος ή/και καταλυτικά πυρολυµένου διαυγασµένου
ελαίου µε σηµείο µαλακώµατος από 40º C ώς 180º C. Αποτελείται
πρωτίστως από πολύπλοκο συνδυασµό αρωµατικών υδρογονανθρά-
κων µε τρείς ή περισσότερους συµπυκνωµένους δακτύλιους.

295-284-8 13 91995-23-2
ασφαλτένια (πετρελαίου)
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται ως πολύ-

πλοκο µαύρο στερεό προϊόν µε τον διαχωρισµό υπολειµµάτων
πετρελαίου µέσω ειδικής κατεργασίας ελαφρού υδρογονανθρα-
κικού κλάσµατος. Η αναλογία άνθρακα/υδρογόνου είναι ιδιαιτέρως
υψηλή. Το προϊόν αυτό περιέχει µικρή ποσότητα βαναδίου και
νικελίου.

295-518-9 13 92062-05-0
υπολείµµατα (πετρελαίου), θερµοπυρολυµένα κενού
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από την

απόσταξη σε κενό των προϊόντων θερµικής πυρόλυσης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
σηµαντικά µεγαλύτερο από C

34
και βράζει πάνω από τους 495º C

περίπου.

307-353-2 13 97593-48-1
πίσσα, πετρελαίου, οξειδωµένη
Το προϊόν που λαµβάνεται µε οξείδωση πίσσας πετρελαίου στον αέρα

σε θερµοκρασίες στην περιοχή από 200º C ώς 300º C περίπου.
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309-713-4 13 100684-40-0
υπολείµµατα (πετρελαίου), υδρογόνωσης υπολείµµατος απόσταξης

στο κενό
Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων που λαµβάνεται σαν

υπόλειµµα από την απόσταξη αργού πετρελαίου σε κενό. Συνί-
σταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή πάνω από C

50
και βράζει στην περιοχή πάνω

από 500º C περίπου.

265-080-3 14 64741-79-3
κοκ (πετρελαίου)
Στερεό υλικό που προκύπτει από κατεργασία, σε υψηλή θερµοκρασία,

κλασµάτων πετρελαίου. Συνίσταται από ανθρακούχο υλικό και
περιέχει µικρή ποσότητα υδρογονανθράκων µε υψηλή σχέση
άνθρακα προς υδρογόνο.

265-209-3 14 64743-04-0
κόκ (πετρελαίου), ανάκτηση
Ανθρακούχος ουσία που ανακτάται από όξινη λάσπη µετά την αποµά-

κρυνση της όξινης ύλης σε υψηλή θερµοκρασία (π.χ. περίπου
στους 537.8º C).

265-210-9 14 64743-05-1
κόκ (πετρελαίου), ψηµένο
Πολύπλοκος συνδυασµός ανθρακούχου ύλης που περιλαµβάνει υδρο-

γονάνθρακες εξόχως µεγάλου µοριακού βάρους και η οποία λαµβά-
νεται ως στερεά ύλη από το ψήσιµο κοκ πετρελαίου σε
θερµοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 1000º C. Οι υδρο-
γονάνθρακες που ενυπάρχουν στο ψηµένο κοκ έχουν πολύ υψηλή
αναλογία άνθρακα προς υδρογόνο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 4

Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

200-061-5 50-70-4
∆-γλυκιτόλη C

6
H
14
O
6

200-066-2 50-81-7
Λ-ασκορβινο οξύ C

6
H
8
O
6

200-075-1 50-99-7
γλυκόζη C

6
H
12
O
6

200-294-2 56-87-1
Λ-λυσίνη C

6
H
14
N
2
O
2

200-312-9 57-10-3
παλµιτικό οξύ, χηµικως καθαρό C

16
H
32
O
2

200-313-4 57-11-4
στεατικο οξύ, χηµικως καθαρό C

18
H
36
O
2

200-334-9 57-50-1
ζαχαρόζη, καθαρή C

12
H
22
O
11

200-405-4 58-95-7
οξικό α-τοκοφερυλο C

31
H
52
O
3

200-432-1 59-51-8
∆Λ-µεθειονίνη C

5
H
11
NO

2
S

200-711-8 69-65-8
∆-µαννιτόλη C

6
H
14
O
6

201-771-8 87-79-6
Λ-σορβόζη C

6
H
12
O
6

204-007-1 112-80-1
ελαϊκό οξύ, χηµικως καθαρό C

18
H
34
O
2

204-664-4 123-94-4
στεατικη γλυκερόλη, χηµικως καθαρη C

21
H
42
O
4

204-696-9 124-38-9
διοξείδιο του ανθρακα CO

2

205-278-9 137-08-6
παντοθενικό ασβεστιο D-µορφη C

9
H
17
NO

5
.½Ca

205-582-1 143-07-7
λαυρικό οξύ, χηµικως καθαρό C

12
H
24
O
2

205-590-5 143-18-0
ελαϊκό κάλιο C

18
H
34
O
2
.K

205-756-7 150-30-1
∆Λ-φαινυλαλανίνη C

9
H
11
NO

2

208-407-7 527-07-1
γλυκονικό νάτριο C

6
H
12
O
7
.Na

212-490-5 822-16-2
στεατικό νάτριο, χηµικως καθαρό C

18
H
36
O
2
.Na

215-279-6 1317-65-3
ασβεστόλιθος
Μη καιόµενο στερεό, χαρακτηριστικό ιζηµατογενούς πετρώµατος.

Συνίσταται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο.

215-665-4 1338-43-8
σορβιτανη ελαικη C

24
H
44
O
6

216-472-8 1592-23-0
διστεατικό ασβέστιο, χηµικως καθαρό C

18
H
36
O
2
.½Ca

231-147-0 7440-37-1
αργον Ar

231-153-3 7440-44-0
άντρακα C
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

231-783-9 7727-37-9
αζωτο N

2

231-791-2 7732-18-5
υδωρ, αποσταγµενο, αγωγιµοµετρικως καθαρο η παροµοιας καθαροτη-

τας H
2
O

231-955-3 7782-42-5
γραφίτης C

232-273-9 8001-21-6
ηλιέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων λινελαϊκού και
ελαϊκού. (Helianthus annuus, Compositae).

232-274-4 8001-22-7
σογιέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων λινελαϊκού,
ελαϊκού, παλµιτικού και στεατικού. (Soja hispida, Leguminosae)

232-276-5 8001-23-8
καρδαµέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια του λιπαρού οξέος λινελαϊκού. (Cart-
hamus tinctorius, Compositae).

232-278-6 8001-26-1
λινέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων λινελαϊκού,
λινολενικού και ελαϊκού. (Linum usitatissimum, Linaceae).

232-281-2 8001-30-7
αραβοσιτέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων λινελαϊκού,
ελαϊκού, παλµιτικού και στεατικού. (Zea mays, Gramineae).

232-293-8 8001-79-4
κικινέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια του λιπαρού οξέους ρινικελαϊκού.
(Ricinus communis, Euphorbiaceae).

232-299-0 8002-13-9
κραµβέλαιο
Εκχυλίσµατα και φυσικώς τροποποιηµένα παράγωγά τους. Συνίσταται

πρωτίστως από τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων ερουκικό, λινε-
λαϊκό και ελαϊκό. (Brassica napus, Cruciferae).

232-307-2 8002-43-5
λεκιθίνες
Πολύπλοκος συνδυασµός διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων συνδεδεµένων

µε τον χολικό εστέρα του φωσφορικού οξέος.

232-436-4 8029-43-4
σιρόπια, υδρολυµένου αµύλου
Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται µε την υδρόλυση αµύλου

καλαµποκιού µε την δράση οξέων ή ενζύµων. Συνίσταται
πρωτίστως από

D
-γλυκόζη, µαλτόζη και µαλτοδεξτρίνες.

232-442-7 8030-12-4
στέαρ, υδρογονωµένο

232-675-4 9004-53-9
δεξτρίνη

232-679-6 9005-25-8
άµυλο
Υδατανθρακικό υλικό µεγάλου βαθµού πολυµερισµού, που προέρχεται

συνήθως από σπόρους δηµητριακών όπως αραβοσίτου, σιταριού
και σόργου και ριζών και κονδύλων, όπως πατάτας και ταπιόκας.
Περιλαµβάνει άµυλο που έχει προζελατινοποιηθεί µε θέρµανση
παρουσία νερού.

232-940-4 9050-36-6
µαλτοδεξτρίνη
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

234-328-2 11103-57-4
βιταµίνη A

238-976-7 14906-97-9
∆-γλυκόνιο νάτριο C

6
H
12
O
7
.xNa

248-027-9 26836-47-5
µονοστεατική D-γλυκιτόλη C

24
H
48
O
7

262-988-1 61788-59-8
λιπαρών οξέων, κόκου, µεθυλο εστέρες

262-989-7 61788-61-2
λιπαρών οξέων, στέατος, µεθυλο εστέρες

263-060-9 61789-44-4
λιπαρά οξέα, κικινελαίου

263-129-3 61790-37-2
λιπαρά οξέα, στέατος

266-925-9 67701-01-3
λιπαρά οξέα,C

12-18
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C12-C

18
alkyl

carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 16-005-00.

266-928-5 67701-03-5
λιπαρά οξέα,C

16-18
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

16
-C

18
alkyl

carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 19-005-00.

266-929-0 67701-05-7
λιπαρά οξέα,C

8-18
και C

18
-ακόρεστα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
8
-C

18
and C

18

unsaturated alkyl carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 01-
005-00.

266-930-6 67701-06-8
λιπαρά οξέα,C

14-18
καιC

16-18
-ακόρεστα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
14
-C

18
and C

16
-

C
18
unsaturated alkyl carboxylic acid και τον SDA Reporting Number:

04-005-00.

266-932-7 67701-08-0
λιπαρά οξέα,C

16-18
και C

18
-ακόρεστα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
16
-C

18
and C

18

unsaturated alkyl carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 11-
005-00.

266-948-4 67701-30-8
γλυκερίδια,C

16-18
και C

18
-ακόρεστα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
16
-C

18
and C

18

unsaturated trialkyl glyceride και τον SDA Reporting Number: 11-001-
00.

267-007-0 67762-26-9
λιπαρών οξέων,C

14-18
καιC

16-18
-ακορέστων, µεθυλο εστέρες

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
14
-C

18
and C

16
-

C
18
unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester και τον SDA Repor-

ting Number: 04-010-00.

267-013-3 67762-36-1
λιπαρά οξέα,C

6-12
Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C

6
-C

12
alkyl

carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 013-005-00.

268-099-5 68002-85-7
λιπαρά οξέα,C

14-22
καιC

16-22
-ακόρεστα

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
14
-C

22
and C

16
-

C
22
unsaturated alkyl carboxylic acid και τον SDA Reporting Number:

07-005-00.

268-616-4 68131-37-3
σιρόπια, καλαµποκιού, αφυδατωµένα

269-657-0 68308-53-2
λιπαρά οξέα, σόγιας

269-658-6 68308-54-3
γλυκερίδια, στέατος µονο-, δι- και τρι-, υδρογονωµένα
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Αριθ. EINECS οµάδα Αριθ. CAS

270-298-7 68424-37-3
λιπαρά οξέα,C

14-22

270-304-8 68424-45-3
λιπαρά οξέα, λινελαίου

270-312-1 68424-61-3
γλυκερίδια,C

16-18
και C

18
-ακόρεστα, µονο- και δι-

Η ουσία αυτή ταυτοποιείται µε το SDA Substance Name: C
16
-C

18
and C

18

unsaturated alkyl and C
16
-C

18
and C

18
unsaturated dialkyl glyceride και

τον SDA Reporting Number: 11-002-00.

288-123-8 85665-33-4
γλυκερίδια,C

10-18

292-771-7 90990-10-6
λιπαρά οξέα,C

12-14

292-776-4 90990-15-1
λιπαρά οξέα,C

12-18
και C

18
-ακόρεστα

296-916-5 93165-31-2
λιπαρά οξέα, κραµβελαίου, χαµηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό

οξύ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Ονοµασία της ουσίας

1.2. Αριθ. EINECS

1.3. Αριθ. CAS

1.4. Συνώνυµα

1.5. Καθαρότητα

1.6. Ακαθαρσίες

1.7. Μοριακός τύπος

1.8. Συντακτικός τύπος

1.9. Τύπος ουσίας

1.10. Φυσική κατάσταση

1.11. Να δηλωθεί ποιος υποβάλει το δελτίο στοιχείων

1.12. Ποσότητα που παράγεται ή εισάγεται άνω των 1 000 τόνων κατ'
έτος

1.13. Να δηλωθεί αν η ποσότητα παρήχθη κατά τους δώδεκα τελευταίους
µήνες

1.14. Να δηλωθεί η αν ποσότητα εισήχθη κατά τους δώδεκα τελευταίους
µήνες

1.15. Ταξινόµηση και σήµανση

1.16. Τρόποι χρήσης

1.17. Το δελτίο στοιχείων έχει ήδη υποβληθεί από άλλον παρασκευαστή
ή εισαγωγέα;

1.18. Να διευκρινισθεί αν εκπροσωπείτε άλλον ενδιαφερόµενο παρα-
σκευαστή ή εισαγωγέα

1.19. Άλλες παρατηρήσεις: (π.χ. δυνατότητες διάθεσης)

2. Φυσικοχηµικά στοιχεία

2.1. Σηµείο τήξεως

2.2. Σηµείο βρασµού

2.3. Πυκνότητα

2.4. Πίεση ατµού

2.5. Συντελεστής κατανοµής (log
10
P
OW
)

2.6. Υδατοδιαλυτότητα

2.7. Σηµείο ανάφλεξης

2.8. Αυτοαναφλεξιµότητα

2.9. Ευφλεκτότητα

2.10. Εκρηκτικές ιδιότητες

2.11. Οξειδωτικές ιδιότητες

2.12. Άλλα στοιχεία και παρατηρήσεις

3. Περιβαλλοντική συµπεριφορά και πορεία

3.1. Σταθερότητα

3.1.1. Αυτοαποικοδόµηση

3.1.2. Σταθερότητα στο ύδωρ

3.1.3. Σταθερότητα στο έδαφος

3.2. Στοιχεία ανίχνευσης (περιβάλλον)
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3.3. Μεταφορά και διανοµή µεταξύ περιβαλλοντικών διαµερισµάτων

περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων και της
πορείας διανοµής

3.3.1. Μεταφορά

3.3.2. ∆ιανοµή µεταξύ των περιβαλλοντικών διαµερισµάτων

3.4. Βιοαποικοδόµηση

3.5. Βιοσυσσώρευση

3.6. Άλλες παρατηρήσεις

4. Οικοτοξικότητα

4.1. Τοξικότητα στα ψάρια

4.2. Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια µαλάκια

4.3. Τοξικότητα στα φύκια

4.4. Τοξικότητα στα βακτηρίδια

4.5. Τοξικότητα στους γήινους οργανισµούς

4.6. Τοξικότητα στους οργανισµούς του εδάφους

4.7. Άλλες παρατηρήσεις

5. Τοξικότητα

5.1. Οξεία τοξικότητα

5.1.1. Οξεία τοξικότητα από του στόµατος

5.1.2. Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

5.1.3. Οξεία τοξικότητα διά τους δέρµατος

5.1.4. Οξεία τοξικότητα (άλλοι οδοί λήψης)

5.2. ∆ιαβρωτικότητα και ερεθισµός

5.2.1. Ερεθισµός του δέρµατος

5.2.2. Ερεθισµός των οφθαλµών

5.3. Ευαισθητοποίηση

5.4. Τοξικότητα από επαναλαµβανόµενες δόσεις

5.5. Γενετική τοξικότητα in vitro

5.6. Γενετική τοξικότητα in vivo

5.7. Καρκινογένεσις

5.8. Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

5.9. Άλλα σηµαντικά στοιχεία

5.10. Εµπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία

6. Κατάλογος σχετικών δηµοσιεύσεων και πληροφοριών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 1

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Ονοµασία της ουσίας

1.2. Αριθ. EINECS

1.3. Αριθ. CAS

1.4. Συνώνυµα

1.5. Καθαρότητα

1.6. Ακαθαρσίες

1.7. Μοριακός τύπος

1.8. Συντακτικός τύπος

1.9. Τύπος της ουσίας

1.10. Φυσική κατάσταση

1.11. Να δηλωθεί ποιος υποβάλει το δελτίο στοιχείων

1.12. Παραγόµενη εισαγόµενη ποσότητα υπερβαίνουσα τους 10 τόνους
ανά έτος αλλά όχι τους 1 000 τόνους

1.13. Να δηλωθεί αν η ουσία παρήχθη τους τελευταίους δώδεκα µήνες

1.14. Να δηλωθεί αν η ουσία εισήχθη τους τελευταίους δώδεκα µήνες

1.15. Ταξινόµηση και σήµανση

1.16. Συνήθεις χρήσεις

1.17. Άλλες παρατηρήσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα ειδικά προγράµµατα υπολογιστή σε δισκέτα διατίθενται στα ακόλουθα
γραφεία τύπου και πληροφοριών

Γερµανία

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

5300 Bonn

Télex 886648 EUROP D

Télécopie 53 00 950

Berlin

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

1000 Berlin 31

Télex 184015 EUROP D

Télécopie 892 20 59

München

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

8000 München 2

Télex 52 18 135

Télécopie 202 10 15

Βέλγιο

Bruxelles/Brussel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimède 73, 1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73, 1040 Brussel

Télex 26657 COMINF B

Télécopie 235 01 66

∆ανία

København

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

1004 København K 33

Télex 16402 COMEUR DK

Télécopie 33 11 12 03/33 14 12 44
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Ισπανία

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas
Oficina en España

Calle de Serrano 41
5a planta
28001 Madrid
Téléx 46818 OIPE E
►C1 Télécopie 576 03 87/577 29 23 ◄

Barcelona

Edificio Atlantico
Av. Diagonal 407bis, Planta 18
08008 Barcelona
Télécopie 4156311

Γαλλία

Paris

Commission des Communautés européennes
Bureau de représentation en France

288, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Téléx Paris 611019 COMEUR
Téléfax 145 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes
Bureau à Marseille

CMCI
2, rue Henri-Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Tél. 91 91 46 00
Télex 402 538 EURMA
Télécopie 91 90 98 07

Ελλάδα

Αθήνα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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