
 

Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες 

 

1. Καθαριστικό τζακιών επωνυμίας «de Lazaro» και με κωδικό 8437011508706. Το 

προϊόν είναι ισπανικής παρασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι 

επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στη συσκευασία με τα 

εικονογράμματα κινδύνου και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 

 

 

 

2. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Frozen II» και με κωδικό SK-41891. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

 



3. Παιδική κούκλα επωνυμίας «ANDAR» και με κωδικό ADR21797. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

4. Παιδική κούκλα επωνυμίας «ANDAR» και με κωδικό ADR21798. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 



 

5. Μπάλα γυμναστικής επωνυμίας «Sinsay» και με κωδικό 4516K. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι- ισοβουτυλεστέρα (DΙBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

6. Καλώδιο εξωτερικού φωτισμού με κωδικό dchddz-40led-warm. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και περιέχει στο πλαστικό υλικό του, 

την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι-ισοβουτυλεστέρα (DΙBP), σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

Επίσης, περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής 

αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους 

υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή. 

 

 

 

 

 



7. Αντιολισθητικό χαλάκι επωνυμίας «Tapis de bain antidérapant». Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και περιέχει την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% 

κατά βάρος. 

 

 

 

8. Αντιολισθητικό χαλάκι επωνυμίας «Tapis de bain antidérapant» και με κωδικό 

G679-GB-JYA03814-01. Το προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, πωλείται 

διαδικτυακά και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-

αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 

από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 


