Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1179
/14

ΙΤΑΛΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισμός
Προϊόν: Πολύμπριζο
Μάρκα: Dhom Teck System
Όνομα: Spina Tripla Schuko
(Schuko triple plug)
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Μοντέλο 1760

Φύση κινδύνου

Πυρκαγιά
Το προϊόν
υπερθερμαίνεται και
ενδέχεται να παραχθεί
φλόγα, η οποία μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Εθνικό πρότυπο.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8027501014123
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Το προϊόν
αποτελείται από φις S11,
δύο πλευρικές υποδοχές και
μια μπροστινή πρίζα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

2
A12/1180
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα
Μάρκα: Harley Davidson
Όνομα: TOURING, POLICE
και TOURING CVO
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Με σύστημα ABS,
κατασκευασμένα από 1
Ιουλίου 2013 έως 7 Μαΐου

Τραυματισμοί
Ο σωλήνας υγρών των
μπροστινών φρένων είναι
σε μια θέση στην οποία
θα μπορούσε να
συμπιεστεί ανάμεσα στη
δεξαμενή καυσίμου και
στο πλαίσιο, είτε κατά την
αρχική συναρμολόγηση ή
κατά τη διάρκεια της
μετέπειτα συντήρησης.
Αν ο συμπιεσμένος

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση των
διανομέων της
Harley
Davidson στη

2014
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

σωλήνας φρένων δεν
εντοπιστεί έγκαιρα, θα
μπορούσε να προκληθεί
αύξηση στην πίεση του
υγρού των μπροστινών
φρένων ενώ η
μοτοσικλέτα κινείται, το
οποίο θα μπορούσε να
μπλοκάρει τον μπροστινό
τροχό.

χώρα μας,
αφορά 4
μοτοσικλέτες,
οι οποίες έχουν
ήδη
επισκευασθεί.

Πνιγμός, κοψίματα

Εθελοντικά
μέτρα:

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
3
A12/1181
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισμός
Προϊόν: Παιδικά γυαλιά
ηλίου
Μάρκα: ORAO
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
BEAROO 0-2 μπλε, ροζ,
λευκό, πορτοκαλί, 1814122,
1814123, 1830176, 183017
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 –
ασφάλεια / προστασία
Περιγραφή: Παιδικά γυαλιά
ηλίου σε μπλε, πορτοκαλί,
λευκό και ροζ χρώμα, με ένα
λαστιχάκι που συνδέεται με
τους βραχίονες. Το προϊόν
πωλείται χωρίς συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο πνιγμού και
κοψιμάτων, καθώς οι
φακοί μπορεί να
αποκολληθούν από τον
σκελετό και να σπάσουν.
Κατά συνέπεια, ένα παιδί
μπορεί να βάλει τα μικρά
κομμάτια στο στόμα του,
αποφράσσοντας τους
αεραγωγούς ή
προκαλώντας κοψίματα
από τα θραύσματα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Προσωπικού
Προστατευτικού
Εξοπλισμού.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

4
A12/1182
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανήματα

Τραυματισμοί

Προϊόν: Ηλεκτρική μηχανή
κουρέματος γκαζόν

Όνομα: Άγνωστο

Εξαιτίας ενός ηλεκτρικού
σφάλματος στο διακόπτη
εκκίνησης, η λειτουργία
του προϊόντος ενδέχεται
να μη σταματά έγκαιρα
και να ενέχεται κίνδυνος
τραυματισμών.

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Κωδ. AIE: 807486, Ref.
868102

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Μηχανημάτων.

Μάρκα: Jiaxing Best Garden
Machinery

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 3245675803069,
Αριθμοί παρτίδας: 637098 –
2013, 637099 – 2013,
637100 – 2013, 637101 –
2013, 637102 – 2013,
637103 – 2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 81000000 χλοοκοπτικά / είδη κήπου
Περιγραφή: Ηλεκτρική
μηχανή κουρέματος γκαζόν
1 000 Watts με 32 cm
πλάτος κοπής.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

5
A12/1183
/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Επιβατικό όχημα
Μάρκα: Kia
Όνομα: Soul
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
EC τύπος έγκρισης:
e4*2007/46*0825*. Τύπος:
PS, Μοντέλο: Soul
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται τα οχήματα
που κατασκευάστηκαν

Τραυματισμοί
Η σύνδεση μεταξύ της
κολόνας του τιμονιού και
του μηχανισμού
διεύθυνσης μπορεί να
χαλαρώσει, προκαλώντας
απώλεια τις ικανότητας
διεύθυνσης του
οχήματος.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα της
Kia στη χώρα
μας, δεν αφορά
οχήματα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσημη
αντιπροσωπεία.

μεταξύ 18 Οκτωβρίου 2013
και 9 Ιανουαρίου 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
αυτοκίνητο.
Χώρα προέλευσης:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
6
A12/1184
/14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Σετ ενδύματος για
κορίτσια
Μάρκα: Miss Azur
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
AF-370

Στραγγαλισμός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού, εξαιτίας
της παρουσίας τιραντών
ώμου με πολύ μεγάλο
μήκος.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Σετ ενδύματος
που αποτελείται από λευκό
μπλουζάκι και πορτοκαλί
φόρεμα με τιράντες. Το σετ
απευθύνεται σε κορίτσια
ηλικίας έως 4 ετών.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

7
A12/1185

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός και

Εθελοντικά
μέτρα:

/14

Προϊόν: Πράσινος πηλός

Χημικός

Μάρκα: Centifolia

Το προϊόν ενέχει
μικροβιολογικό κίνδυνο
επειδή είναι επιμολυσμένο
με υπερβολική ποσότητα
παθογόνων
μικροοργανισμών όπως
αερόβιων μεσόφιλων
βακτηρίων.

Όνομα: Argile verte
montmorillonite 100%
minérale (Montmorillonite
πράσινος πηλός - 100%
ορυκτός)
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Άγνωστος
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Παρτίδες N°: 10414, 20414,
30414, 40214, 12014,
22014, 32014. Έτος
κατασκευής: 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά
/ προσωπική υγιεινή /
φροντίδα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή εμπεριέχει
βάριο (308 mg/kg),
μόλυβδο (35 mg/kg) και
αρσενικό (18 mg/kg).
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά προϊόντα.

Περιγραφή: Σκόνη
πράσινου πηλού για το
δέρμα (250g και 500g).
Χώρα προέλευσης: ΓΑΛΛΙΑ

8
A12/1186
/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισμός/χόμπι
Προϊόν: Γάντια γυμναστικής
Μάρκα: Best Body
Equipment
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Känguru
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Article

Χημικός
Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή περιέχει
Χρώμιο (VI) (μετρούμενες
τιμές μέχρι 4.9 mg/kg).
Το Χρώμιο (VI) είναι
ταξινομημένο ως
ερεθιστικό και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

No B001
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισμός
Περιγραφή: Ζεύγος
γαντιών χωρίς δάχτυλα, από
καφέ και μαύρο δέρμα και
υφασμάτινο υλικό.
Διαθέτουν κούμπωμα Velcro
στον καρπό. Συσκευασία:
διάφανη πλαστική σακούλα
με φερμουάρ, και εκτύπωση
σε μαύρο, λευκό και ασημί.
Χώρα προέλευσης:
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

9
A12/1187
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Γυναικεία σανδάλια
Μάρκα: Casa Hernanz
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Μοντέλο: 1100
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήματα
Περιγραφή: Επίπεδα
σανδάλια με πλατύ πάνω
μέρος και λουράκι στην
φτέρνα, εξωτερική σόλα από
καουτσούκ και πάνω μέρος
από δέρμα, με επένδυση και
πάτο. Τα σανδάλια
διατίθενται σε κουτί από
χαρτόνι.

Χημικός
Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή η
επένδυση και η εσωτερική
σόλα περιέχουν Χρώμιο
(VI) πάνω από τα
επιτρεπόμενα επίπεδα
(μετρούμενη τιμή: 7.1
mg/kg).
Το Χρώμιο (VI) είναι
ταξινομημένο ως
ερεθιστικό και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Χώρα προέλευσης:
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

10
A12/1188
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χημικός

Προϊόν: Κούκλα με ιατρικά
αξεσουάρ

Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή εμπεριέχει
25% δι (2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα (DEHP).

Μάρκα: Xin Jian Xin (Belle
top style)
Όνομα: Baby doctor
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref: JX600-51
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8568412320038
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ κούκλες με
ιατρικά αξεσουάρ. Η μία
κούκλα είναι ντυμένη
γιατρός και η άλλη μωρό
γιατρός. Συσκευασία:
Χάρτινο κουτί, το μπροστινό
μέρος είναι διαφανές,
αναγράφει τις φράσεις Baby
Doctor και Belle top style.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Σύμφωνα με τον
Κανονισμό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευμένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας, ενώ
οι φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη παιδικής
φροντίδας που μπορούν
τα παιδιά να τα βάλουν
στο στόμα.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

11
A12/1189
/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισμός
Προϊόν: Γάντια εργασίας
Μάρκα: Schuller Eh'klar
Όνομα: Protection-Line
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Item No 42519
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
9002588425191
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 –
ασφάλεια / προστασία
Περιγραφή: Δερμάτινα
γάντια εργασίας χρώματος
λευκού/κρεμ με εσωτερική
επένδυση άχρωμου φλις
υλικού.

Χημικός
Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή το δέρμα
στα γάντια περιέχει
Χρώμιο (VI) πάνω από τα
επιτρεπόμενα επίπεδα
(μετρούμενη τιμή έως
5.8 mg/kg).

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το Χρώμιο (VI) είναι
ταξινομημένο ως
ερεθιστικό και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Προσωπικού
Προστατευτικού
Εξοπλισμού (PPE).

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

12
A12/1190
/14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Διακοσμητικά
αντικείμενα
Προϊόν: Σετ ιπτάμενων
φαναριών

Εγκαύματα, Πυρκαγιά
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
εγκαυμάτων και
πυρκαγιάς, διότι το υλικό
γύρω από τη φλόγα δεν

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Set de
manualidades para farolillo
(Lantern craft set)

είναι πυρίμαχο. Εάν το
κερί δεν έχει ασφαλιστεί
σωστά, μπορεί να
αποκολληθεί και να
προκύψει επαφή με
εύφλεκτο υλικό.

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
ref. 24085762
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 81000000 χλοοκοπτικά / είδη κήπου
Περιγραφή: Κυκλικό
ιπτάμενο φανάρι. Το προϊόν
είναι συσκευασμένο σε
σφραγισμένη, διαφανή
πλαστική σακούλα με την
επισήμανση, τις
προειδοποιήσεις και τις
οδηγίες για τη
συναρμολόγησή του.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

13
A12/1191
/14

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισμός
Προϊόν: Τροφοδοτικό
ρεύματος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Replacement AC
Adapter
Τύπος/αριθμός μοντέλου:

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική μόνωση δεν
είναι επαρκής.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Χαμηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A1184
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 1061001-1004
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Συσκευασία
που περιέχει λευκό
αντάπτορα με 3 ακίδες και
καλώδιο ρεύματος. Τάση
εισόδου: 100-240V. Τάση
εξόδου: 16.5V DC.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

14
A12/1192
/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισμός
Προϊόν: Πιστόλι κόλλας
Μάρκα: Workers Best
Όνομα: Hot-Melt Gun 40W
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1032272
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 9
005426 319447
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Το πιστόλι
κόλλας φέρει μπλε πλαστικό
περίβλημα, πορτοκαλί

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας καθώς
είναι προσβάσιμα τα
ηλεκτροφόρα μέρη, το
οποίο οφείλεται στην
ανεπαρκή μόνωση
μεταξύ των
ηλεκτροφόρων και
προσβάσιμων τμημάτων.
Επιπλέον, λόγω των
διαστάσεων του φις, ο
χρήστης μπορεί να αγγίξει
τις ακίδες ενώ το προϊόν
είναι συνδεδεμένο στην
πρίζα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Χαμηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

σκανδάλη και μεταλλικό
βραχίονα υποστήριξης. Τα
κύρια μέρη του πιστολιού
κόλλας είναι: μεταλλικό
ακροφύσιο, θερμαντικό
στοιχείο σε απευθείας
σύνδεση με το ρεύμα, δύο
σύρματα διπλής μόνωσης,
καλώδιο ρεύματος μήκους
132 cm περίπου (χωρίς
σήμανση), δίπολο επίπεδο
φις (με σήμανση:
2.5A250V~, Y001, VDE).
Τεχνικές προδιαγραφές:
110V-220V, 50-60Hz, 20W,
Κλάσης II. Συσκευασία:
πλαστική θήκη καλυμμένη
με χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύματα

Προϊόν: Παιχνίδι στέκα
μαλλιών

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
εγκαυμάτων, εξαιτίας της
υψηλής ευφλεκτότητας
του υλικού του. Αν πιάσει
φωτιά ενώ φοριέται, το
παιδί μπορεί να υποστεί
εγκαύματα στο πρόσωπο
και το άνω μέρος της
κεφαλής.

Μάρκα: Kardosjáték
Όνομα: Nyuszifül (αυτιά
λαγού)
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
TP722
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
5997446733201
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Παιδική

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-2.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

κορδέλα μαλλιών σε σχήμα
αυτιών λαγού,
κατασκευασμένη από ροζ και
λευκό λούτρινο υλικό.
Συσκευασία: διαφανής
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύματα

Προϊόν: Αποκριάτικη μάσκα

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
εγκαυμάτων, εξαιτίας της
υψηλής ευφλεκτότητας
του τριχωτού υλικού της
μάσκας. Εάν το παιδί
φοράει τη μάσκα και
πιάσει φωτιά, μπορεί να
υποστεί εγκαύματα
κυρίως στο πρόσωπο.

Μάρκα: Rubie's
Όνομα: Plush kitty cat
mask
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1281
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8268601281
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Τριχωτή
υφασμάτινη μάσκα γάτας με
ροζ αυτιά και πλαστικό
μουστάκι γάτας. Η μάσκα
στερεώνεται στο κεφάλι με
λάστιχο. Συσκευασία:
διαφανής πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-2.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
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A12/1195
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ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χημικός

Προϊόν: Παιχνίδι τρένο

Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο επειδή περιέχει
0.97% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP) και 5.9%
κατά βάρος δι βουτυλικό
φθαλικό εστέρα (DBP).

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Cartoon Train
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
No. 989-05
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 3
858885 031766
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Το παιχνίδι
αποτελείται από διαφορετικά
μέρη: μια ατμομηχανή, 3
βαγόνια και σιδηροτροχιές
σε διάφορα χρώματα. Είναι
περίπου 10 εκατοστά ύψους
και είναι κατασκευασμένο
από άκαμπτο και μαλακό
πλαστικό. Το παιχνίδι είναι
συσκευασμένο σε
συσκευασία από χαρτόνι.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Σύμφωνα με τον
Κανονισμό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευμένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας, ενώ
οι φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη παιδικής
φροντίδας που μπορούν
τα παιδιά να τα βάλουν
στο στόμα.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Επιβατικό όχημα
Μάρκα: Aston Martin
Όνομα: DB9 και Rapide S
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
DB9 (Coupe και Volante)
και Rapide S
κατασκευασμένα μεταξύ
10/6/13 και 30/6/14
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:

Τραυματισμοί
Οι πίνακες τυπωμένων
κυκλωμάτων στους
διακόπτες ελέγχου του
κιβωτίου ταχυτήτων
μπορεί να είναι
ελαττωματικοί. Εάν αυτό
συμβεί, το όχημα
ενδέχεται να χάσει την
ισχύ του και η ταχύτητα
να μπει στη «νεκρά».
Αυτό μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο της
σύγκρουσης του
οχήματος.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα της
Aston Martin
στη χώρα μας,
δεν αφορά
οχήματα, που
έχουν εισαχθεί
από την

SCFFCAAMXEGA15326 SCFHDDBTIEGF04386,
SCFFCAAMXEGA15326 SCFHDDBTIEGF04386

επίσημη
αντιπροσωπεία.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχημα.
Χώρα προέλευσης:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
19
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας

Τραυματισμοί,
στραγγαλισμός

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Προϊόν: Παιδικό τζάκετ

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού, εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
περίσφιξης με μπαρέτες
στα άκρα στην κουκούλα.
Το κορδόνι είναι ελαστικό
και αν το παιδί το
τραβήξει, οι μπαρέτες
επιστρέφοντας μπορεί το
χτυπήσουν στα μάτια
προκαλώντας
τραυματισμούς.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: Xu
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
H-1002
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
ενδύματα
Περιγραφή: Μπουφάν με
κουκούλα και φερμουάρ για
παιδιά. Η κουκούλα φέρει μη
στερεωμένα ελαστικά
κορδόνια περίσφιξης με
πλαστικές μπαρέτες στα
άκρα. Το προϊόν είναι
διακοσμημένο με κεντημένη
πεταλούδα και μανιτάρια.
Μέγεθος: 116-122.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

20
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας

Τραυματισμοί,
στραγγαλισμός

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού και
πρόκλησης
τραυματισμών, εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
με ελεύθερα άκρα που
δένουν στο λαιμό και
κορδονιών που δένουν
στο πίσω μέρος του
μπικίνι. Ενέχει επίσης τον
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, εξαιτίας
της παρουσίας
λειτουργικών κορδονιών
στην περιοχή της μέσης.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: Hello Girl
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
P123 STYLE
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Κόκκινο μπικίνι
για κορίτσια με μπλε και
λευκές ρίγες και 2 κορδόνια,
ένα σε κάθε πλευρά.
Πωλείται χωρίς συσκευασία.
Μέγεθος 7/8.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN-14682.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Παλτό για κορίτσια
Μάρκα: Cactus Clone

Στραγγαλισμός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού, εξαιτίας
της παρουσίας θηλιάς που
προεξέχει και μπαρετών
στην περιοχή του λαιμού.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς

Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
GJKT8287

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

καταναλωτές.

Στραγγαλισμός

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
4893940023811
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Παλτό για
κορίτσια με κουκούλα και
φερμουάρ. Μεγέθη: 140170.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Παιδικό τζάκετ
Μάρκα: AOLES
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
YF1023
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Κόκκινο και
μαύρο τζάκετ με ενίσχυση
για παιδιά, με φερμουάρ και
αποσπώμενη κουκούλα. Η
κουκούλα φέρει ελαστικά
κορδόνια περίσφιξης με
πλαστικές μπαρέτες. Στην
περίπτωση που η κουκούλα
είναι στο μεγαλύτερο

Το προϊόν στην περιοχή
του λαιμού φέρει θηλιές
που προεξέχουν και
μπαρέτες που μπορεί να
μαγκώσουν κάπου, με
κίνδυνο το παιδί να
στραγγαλιστεί.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

άνοιγμά της, το κορδόνι
περίσφιξης σχηματίζει θηλιά.
Μέγεθος: 140-170.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός

Προϊόν: Μαλακό παιχνίδι

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πνιγμού, καθώς
εμπεριέχει μικροσκοπικά
κομμάτια (μάτια) που
μπορούν εύκολα να
αποκολληθούν και να
καταποθούν από μικρά
παιδιά.

Μάρκα: Ganz
Όνομα: Webkinz discover a
virtual world
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
HM142
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
66137101915
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Περιγραφή: Λούτρινος
βάτραχος.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Προϊόν: Μαλακό παιχνίδι
Μάρκα: Tender Toys
Όνομα: Teddy
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
No. 2019-136-1028
(884878), YE6
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8711295407734
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Μαλακό,
γεμισμένο αρκουδάκι, που
κρέμεται από κορδόνι που
σχηματίζει θηλιά. Βάρος
παιχνιδιού: 11 g.
Διαστάσεις: 180 x 60 x 38
mm. Το παιχνίδι διακινείται
δίχως συσκευασία.

πνιγμού, καθώς μικρά
αντικείμενα (τα κουμπιά
και τα πόδια) μπορούν να
αποκολληθούν με ευκολία
και ένα μικρό παιδί θα
μπορούσε να τα βάλει στο
στόμα, να τα πιπιλίσει ή
να τα καταπιεί. Επιπλέον,
οι ραφές του παιχνιδιού
μπορεί να ανοίξουν
εύκολα, και κατά
συνέπεια το ινώδες υλικό
γέμισης να είναι εύκολα
προσβάσιμο Ένα μικρό
παιδί θα μπορούσε να
βάλει το γέμισμα στο
στόμα, προκαλώντας
απόφραξη των
αεραγωγών.

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός, Χημικός

Προϊόν: Πλαστικές κούκλες

Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο πνιγμού επειδή
εύκολα
απελευθερώνονται /
περιέχονται μικρά

Μάρκα: Baby Little / Win

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Goal Toys
Όνομα: Baby play set
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Μοντέλο 1: Ref. 310163116,
Μοντέλο 2: Ref. 39006
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλο 1:
8421692031165,
Μοντέλο 2: 8421692390064
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Δύο πλαστικές
κούκλες με κουδουνίστρες
που ομοιάζουν με σετ
κλειδιών (Mοντέλο1) και
κούκλα μωρό με πιτζάμες
(Μοντέλο 2). Η κούκλα
Μοντέλο 2 περιέχει
μπαταρίες και κλαίει. Και οι
δύο κούκλες διατίθενται σε
χάρτινο κουτί.

κομμάτια, από το σετ των
κλειδιών (Μοντέλο 1) και
τα κουμπιά της στολής
της κούκλας (Μοντέλο 2).
Επιπλέον, στο Μοντέλο 2
η θήκη της μπαταρίας
είναι εύκολα προσβάσιμη
και οι μπαταρίες θα
μπορούσαν να
καταποθούν και να
προκαλέσουν βλάβες στα
εσωτερικά όργανα,
συμπεριλαμβανομένου
του οισοφάγου και του
στομάχου.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και τα σχετικά
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN
71-1 και EN 62115.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυματισμοί

Προϊόν: Σκούτερ δύο και
τριών τροχών

Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς η
διάμετρος των
μπροστινών τροχών είναι
μικρότερη από την
ελάχιστη απαιτούμενη
(120 mm) και η
διάμετρος των λαβών του

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Scooter
Τύπος/αριθμός μοντέλου:

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Ref.N°: 1)
SHTY12020002174, 2) ASZ
LB-330-2
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

τιμονιού και στα δύο
σκούτερ είναι μικρότερη
από 40 mm, που
απαιτείται, οδηγώντας σε
ατυχήματα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Περιγραφή: 1) Δίτροχο
σκούτερ μπλε χρώματος.
Αναγράφει "SCOOTER" στον
κορμό και στις λαβές. Φέρει
δύο αυτοκόλλητα που
αναγράφουν "SHTY".
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
2) Μαύρο και λευκό σκούτερ
με μπλε βάση, δύο τροχούς
μπροστά και έναν πίσω. Η
λέξη "SCOOTER"
αναγράφεται στον κορμό και
στη βάση. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Επιβατικό όχημα
Μάρκα: BMW

Τραυματισμοί
Ενδέχεται να εμφανιστεί
πιθανή δυσλειτουργία του
συστήματος αερόσακου
του συνοδηγού κατά την
ενεργοποίησή του.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Όνομα: Σειρά 3

Έχει γίνει
σχετική
δημοσίευση
στον Τύπο για
την ενημέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού με το
από
07/08/2014
Δελτίο Τύπου.

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Τύπος / Μοντέλο / EC
αριθμός τύπου έγκρισης E46
/ Σειρά 3 /Compact /
e1*98/14*0167 /
e1*2001/116*0167 E46 /
Σειρά 3 / Coupé /
e1*98/14*0112 /
e1*2001/116*0167 E46 /
Σειρά 3 / Convertible /
e1*98/14*0146 /
e1*2001/116*0146 E46 /
Σειρά 3 / Saloon και Touring
/ e1*98/14*0097 E46 / 3
σειρές / 4x4 /
e1*98/14*0144 /
e1*2001/116*0144 (Saloon
και Touring) E46 / Σειρά 3 /
M3 e1*98/14*0150 /
e1*2001/116*0150 (Coupé
και Convertible)
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριμένα οχήματα
κατασκευάστηκαν από τον
Μάιο 1999 έως τον
Αύγουστο 2006
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχημα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισμός
Προϊόν: Τροφοδοτικό
ρεύματος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Replacement AC
Adapter
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
PPP003D

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν φέρει
ανεπαρκή ηλεκτρική
μόνωση.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Χαμηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

ST-C-075-19000395CT,
ST-C-090-19500462CT
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: SKU
106-1005-0018,
SKU 106-1004-1004,
SKU 106-1003-1002
OECD Portal Category:
78000000 – ηλεκτρικές
συσκευές
Περιγραφή:
Μετασχηματιστής για Laptop
με καλώδιο ρεύματος και φις
3 ακίδων σε διάφανη
συσκευασία. Είσοδος: 100240V AC 50/60Hz 2A.
Έξοδος: 19.5V DC 3.16A,
19.5V DC3.95A, 19.5V
DC4.62A.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΕΣΘΟΝΙΑ

Κατηγορία: Κοσμήματα

Χημικός

Προϊόν: Ρολόι καρπού

Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο, καθώς
απελευθερώνει νικέλιο
έως 26,6 μg / cm ² /
εβδομάδα, που υπερβαίνει
την επιτρεπόμενη τιμή
των 0.5 μg / cm ² /
εβδομάδα.

Μάρκα: Romanson
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
RM8274QL1RM168
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
0203270123114
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Γυναικείο
ρολόι καρπού χρυσού

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό REACH.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

χρώματος, μπρασελέ
πλάτους 11 mm
διακοσμημένο με
απομιμήσεις διαμαντιών. Στο
κατώτερο μεταλλικό τμήμα
του ρολογιού αναγράφει
"ROMANSON SWISS QUARZ.
STAINLESS STEEL.
W.R.3ATM RM8274QL." Το
ρολόι συσκευάζεται σε
μαύρη συσκευασία δώρου.
Χώρα προέλευσης:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός

Προϊόν: Παιχνίδι πιστόλι

Οι μικρές βεντούζες
μπορούν εύκολα να
αποκολληθούν. Τα παιδιά
μπορούν να τις καταπιούν
και να πνιγούν με αυτές.
Επιπλέον, τα βλήματα
είναι πάρα πολύ μικρά και
αν τα βάλει στο στόμα το
παιδί μπορούν να
προκαλέσουν πνιγμό.

Μάρκα: Marcos Toys
Όνομα: Shoot Flying Saucer
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
No. 611 και 622
(συσκευασία),
568 (τιμολόγιο)
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8435399005282
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πράσινο
παιχνίδι πιστόλι με βλήματα
και βεντούζες. Το προϊόν
διατίθεται σε συσκευασία
από χαρτόνι με μπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός

Προϊόν: Παιχνίδι τουφέκι με
βλήματα

Οι μικρές βεντούζες
μπορούν εύκολα να
αποκολληθούν από τα
βέλη. Αν τα παιδιά τις
καταπιούν, μπορεί να
πνιγούν.

Μάρκα: Marcos Toys
Όνομα: Shot Strike
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref 557 (τιμολόγιο)
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Κόκκινο και
μαύρο τουφέκι παιχνίδι, με
βέλη και βεντούζες.
Συσκευάζεται σε μπλίστερ
συσκευασία με χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κατηγορία: Διάφορα

Τραυματισμοί

Προϊόν: Πλατφόρμα σκάλας

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς η
πλατφόρμα της σκάλας
δεν είναι επαρκώς ισχυρή
και, ως εκ τούτου, ο

Μάρκα: Power Bear
Όνομα: Vouwladder 4x3

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά

sporten

χρήστης μπορεί να πέσει.

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Article N°: 1138573

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 131.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: EAN
8712091018735

μέτρα.

Έχει αναφερθεί ένα
περιστατικό.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 80000000 –
εργαλεία / χειρονακτικός
εξοπλισμός
Περιγραφή: Πλατφόρμα
σκάλας με αλουμινένια
μεταλλικά επίπεδα για χρήση
σε πτυσσόμενη σκάλα
πολλαπλών αρθρώσεων.
Διαφανής συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κατηγορία: Διάφορα

Τραυματισμοί

Προϊόν: Πτυσσόμενη σκάλα

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς δεν
διαθέτει επαρκή μηχανική
αντοχή και, ως εκ τούτου,
τα σκαλοπάτια μπορεί
εύκολα να
παραμορφωθούν
προκαλώντας την πτώση
του χρήστη.

Μάρκα: Power Bear
Όνομα: Vouwladder 4x3
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Art. N°.1138581
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: EAN
8712091018711
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 80000000 - εργαλεία
/ χειρονακτικός εξοπλισμός
Περιγραφή: Μεταλλική
αρθρωτή σκάλα αλουμινίου,
4x3 σκαλοπάτια, σε διαφανή
συσκευασία.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 131.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Παιδικό φούτερ
Μάρκα: F&D KID'S
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
YY-2727
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Παιδικό
φούτερ με κουκούλα,
φερμουάρ και τσέπες
καγκουρό. Το προϊόν είναι
διακοσμημένο με διάφορες
επιγραφές. Η κουκούλα
φέρει μη στερεωμένο
κορδόνι περίσφιξης με
ελεύθερα άκρα. Το προϊόν
διατίθεται σε διάφορα
χρώματα. Μέγεθος: 8-16.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Στραγγαλισμός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού, εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
περίσφιξης με ελεύθερα
άκρα στην περιοχή της
κουκούλας.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισμός

Προϊόν: Yo-Yo ball

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού επειδή το
ελαστικό κορδόνι μπορεί
να τεντωθεί κατά τη
χρήση και να τυλιχθεί
γύρω από το λαιμό του
παιδιού.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
No. M895
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
4750848125170
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Περιγραφή: Ελαστική
μπάλα με αιχμές, που ανάβει
και έχει ένα κορδόνι με μια
θηλιά στο άκρο του. Βάρος:
61g, διαστάσεις: 158 x 120
mm. Το παιχνίδι διατίθεται
στην αγορά χωρίς
συσκευασία, αλλά έχει μια
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισμός

Προϊόν: Yo-Yo ball

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισμού επειδή το
ελαστικό κορδόνι μπορεί
να τεντωθεί κατά τη
χρήση και να τυλιχθεί
γύρω από το λαιμό του
παιδιού.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

No. M993
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
4750848125187

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Ελαστική
μπάλα με αιχμές, μήκους 15
cm, σχήματος κάμπιας, που
ανάβει και έχει ένα κορδόνι
με μια θηλιά στην άκρη.
Βάρος: 47 g, διαστάσεις:
220 x 80 mm. Το παιχνίδι
διατίθεται στην αγορά χωρίς
συσκευασία, αλλά έχει μια
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Τροχόσπιτο
Μάρκα: Knaus Tabbert
Όνομα: Sun / Sky
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Sun TI: Τύπος K250/3, EC
No e1*2007/46*0770*01
(2012 μοντέλο) /
e1*2007/46*0770*02
(2013 μοντέλο)
Sky i: Τύπος: K250/5, EC No
e1*2007/46*0804*00
(2012 μοντέλο) /
e1*2007/46*0804*01
(2013 μοντέλο)
Sky i AMC: Τύπος: K250/1,
EC No
e1*2007/46*0768*01
(2012 μοντέλο) /

Τραυματισμοί
Τα βύσματα, που
χρησιμοποιούνται για την
τοποθέτηση του
πλαστικού πίσω πάνελ
ενδέχεται να σπάσουν. Ως
αποτέλεσμα, το πάνελ
μπορεί να αποσπαστεί από
το όχημα ενώ αυτό
βρίσκεται σε κίνηση.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα της
Knaus Tabbert
στη χώρα μας,
δεν αφορά
οχήματα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσημη
αντιπροσωπεία.

e1*2007/46*0768*02
(2013 μοντέλο)
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Η
κοινοποίηση αφορά τα
τροχόσπιτα που
κατασκευάστηκαν μεταξύ
2012 και 2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Τροχόσπιτα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήματα
Προϊόν: Επιβατικό όχημα
Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνομα: SLK 200, SLK 250,
SLK 250 CDI, SLK 350, SLK
55 AMG, SL 350, SL 500, SL
63 AMG, SL 65 AMG
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Τύπος: R 172, EC No:
e1*2007/46*0548*08,
Τύπος: R 172 AMG, EC No:
e1*2007/46*0857*02,
Τύπος: R 231, EC No:
e1*98/14*0169*20,
Τύπος: R 231 AMG, EC No:
e1*2001/116*0248*07
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόμενα οχήματα
κατασκευάστηκαν από
19.3.2014 έως 13.5.2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό

Τραυματισμοί
Η μονάδα αερόσακου του
συνοδηγού δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά και
τμήματά του μπορεί να
αποσπαστούν σε
περίπτωση που ανοίξει.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύμφωνα με
έγγραφη
δήλωση του
διανομέα της
Mercedes-Benz
στη χώρα μας,
αφορά 1
όχημα, στον
ιδιοκτήτη του
οποίου θα
σταλεί
προσωπική
επιστολή.

όχημα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Μικρά κομμάτια
πλαστικού από την πλάτη
της κούκλας, καθώς και η
μικρή ηλεκτρονική
μονάδα μπορεί εύκολα να
αποκολληθούν. Εάν
καταποθούν από τα μικρά
παιδιά, μπορεί να
προκληθεί πνιγμός.

Μάρκα: BG International
Όνομα: Miss Thea
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
49051
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Παρτίδα: CF120034 και
CF120076
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Καταστροφή του
προϊόντος.

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα μωρό με αξεσουάρ
και ηλεκτρονική μονάδα
στην πλάτη. Συσκευάζεται
σε πλαστική σακούλα με
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγμός

Προϊόν: Συρόμενο παιχνίδι

Τα μικρά μπλε κομμάτια
στις ρόδες μπορεί εύκολα
να αποσπαστούν και τα
σφαιρίδια που είναι στα
άκρα στις κεραίες μπορεί
να αποσπαστούν και να
σπάσουν,
απελευθερώνοντας μικρά

Μάρκα: BG International
Όνομα: Rouleur Libellule
Τύπος/αριθμός μοντέλου:

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Ref. No 49181
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Παρτίδα CF 110064,
Barcode: 3588270049181
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Συρόμενο
παιχνίδι σε μορφή
λιβελούλας.

κομμάτια. Στην
περίπτωση που
καταποθούν από τα μικρά
παιδιά, μπορεί να
προκληθεί πνιγμός.

Καταστροφή του
προϊόντος.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισμός
Προϊόν: Υποδήματα
ασφαλείας
Μάρκα: WAL (Work &
Leave)
Όνομα: S3
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1: Μοντέλο L7141
(WALCHBC),
2: Μοντέλο: M8138
(WALCHHC)
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 –
ασφάλεια / προστασία
Περιγραφή: Δύο
διαφορετικά μοντέλα

Τραυματισμοί, χημικός
Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς η
αντοχή στην κρούση δεν
είναι επαρκής και,
επομένως, τα παπούτσια
δεν προστατεύουν
επαρκώς από την
σύνθλιψη. Επιπλέον, οι
αντιστατικές ιδιότητες
είναι ανεπαρκείς και τριβή
επί του υποδήματος
μπορεί να δημιουργήσει
σπινθήρες.
Τα προϊόντα ενέχουν
χημικό κίνδυνο εξαιτίας
της παρουσίας Χρωμίου
(VI) (μετρούμενη τιμή
έως 17.8 mg/kg).
Το Χρώμιο (VI) είναι
ταξινομημένο ως
ερεθιστικό και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

υποδημάτων ασφαλείας.
Μοντέλο 1: παπούτσια
ασφαλείας ψηλά στον
αστράγαλο, L7141, μεγέθη:
38 έως 48, Κλάσης I,
Κατηγορία προστασίας S3
SRC.
Μοντέλο 2: παπούτσια
ασφαλείας ψηλά στον
αστράγαλο, μεγέθη: 38
έως48, Κλάσης I. S3 SRC

αντιδράσεις.
Τα προϊόντα δεν
συμμορφώνονται με την
Οδηγία Προσωπικού
Προστατευτικού
Εξοπλισμού και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
20344.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κατηγορία: Χημικά
προϊόντα
Προϊόν: Καθαριστικό για
βουρτσάκια καλλυντικών
Μάρκα: HEMA
Όνομα: Cosmetic Brush
Cleaner
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
200ml / Art 11.24.3061
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 47000000 καθαρισμός / προϊόντα
υγιεινής
Περιγραφή: Χημικό
καθαριστικό που
χρησιμοποιείται για να
καθαρίζει τα βουρτσάκια των

Εγκαύματα, Πυρκαγιά
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς και
εγκαυμάτων, καθώς η
συσκευασία του
προϊόντος δεν
προειδοποιεί τους
καταναλωτές ότι το
προϊόν περιέχει ένα
εξαιρετικά εύφλεκτο
υγρό. Κατά συνέπεια, ο
καταναλωτής δεν έχει
ενημερωθεί σωστά
σχετικά με την
ευφλεκτότητα του
μίγματος αυτού.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό CLP (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 και την
Οδηγία 99/45/ΕΚ σχετικά
με την ταξινόμηση, την
συσκευασία και την
επισήμανση της
επικίνδυνων
παρασκευασμάτων.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

καλλυντικών.
Χώρα προέλευσης:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισμός/χόμπι
Προϊόν: Ποδήλατο
Μάρκα: Orbea
Όνομα: Avant
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
AVANT (κατασκευασμένα
από 2013) B122TTCC
AVANT M10D 14, B147TTCC
AVANT M-LTD 14
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισμός
Περιγραφή: Ποδήλατο
δρόμου με υδραυλικά
δισκόφρενα. Τα πλαίσια
ποδηλάτων και τα πιρούνια
μπορούν επίσης να
πωλούνται ξεχωριστά, με
κωδικούς μοντέλων
B908TTCC AVANT OMP 14
και B907TTCC AVANT H 14.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Τραυματισμοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πρόκλησης
τραυματισμών, καθώς το
πιρούνι μπορεί να ραγίσει
και να σπάσει,
προκαλώντας την άμεση
απώλεια του ελέγχου του
αναβάτη στο ποδήλατο.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείμενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισμός
Προϊόν: Ψηλά καρεκλάκια
φαγητού

Τραυματισμοί
Oι ιμάντες ώμου του
συστήματος συγκράτησης
μπορεί εύκολα να
ξεκλειδώσουν και το παιδί
μπορεί να πέσει.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Μάρκα: KinderKraft
Όνομα: Planet
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Μοντέλο: Planet Brown,
No.: KRAFT-06.P
Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Παρτίδα:
KKPLANEBRW0000,
Barcode: 5906736055138
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 – βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Πλαστικό,
πολυλειτουργικό ψηλό
καρεκλάκι, το οποίο
μετατρέπεται σε παιδική
καρέκλα και παιδικό τραπέζι.
Απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας έως 48 μηνών και
βάρους 18 kg.

Επιπλέον, η υψηλή
καρέκλα δεν είναι αρκετά
σταθερή και ενδέχεται να
ανατραπεί, ενώ το παιδί
κάθεται.
Επίσης, τα κορδόνια του
μαξιλαριού καθίσματος
είναι εύκολα προσβάσιμα
και τα παιδιά μπορεί να
στραγγαλιστούν.
Μικρά κομμάτια μπορούν
να αποσπαστούν (το
πλαστικό ρύθμισης του
ιμάντα ώμου) και το υλικό
γέμισης του μαξιλαριού
είναι εύκολα προσβάσιμο
και σε περίπτωση
κατάποσης, μπορεί να
προκληθεί πνιγμός.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14988.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσματα και είδη μόδας
Προϊόν: Τζάκετ για κορίτσια
Μάρκα: C & A

Πνιγμός
Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο πνιγμού, καθώς
τα κουμπιά μπορούν να
αποσπαστούν με ευκολία,
να μπουν στο στόμα και

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref: 321/02/74522/803
(κόκκινο),
321/02/74522/805 (ροζ)

να καταποθούν από τα
μικρά παιδιά.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο UNE 40902.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύματα
Περιγραφή: Τζάκετ με
κουκούλα για κορίτσια. Το
προϊόν με αριθμό αναφοράς
803 είναι κόκκινου
χρώματος με κόκκινα και
λευκά κουμπιά και δύο
φιόγκους. Η ετικέτα
αναγράφει τον αριθμό
321/02/74522/803 και η
καρτέλα 3860179.
Το προϊόν με αριθμό
αναφοράς 805 είναι ροζ
χρώματος, με ροζ και λευκά
κουμπιά και αναγράφει
"Hello Kitty". Φέρει επίσης
κουμπιά στις δύο τσέπες. Η
ετικέτα αναγράφει τον
αριθμό 321/02/74522/805
και η καρτέλα 3860692.
Μεγέθη και για τα δύο: από
62 έως 92 cm (από 3 μηνών
έως 2 ετών).
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΣΟΥΗΔΙΑ

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χημικός

Προϊόν: Βερνίκι νυχιών

Το προϊόν ενέχει χημικό
κίνδυνο καθώς περιέχει
μεγάλη ποσότητα
ακρυλικού μονομερούς
που έχει μια μεγάλη
ερεθιστικότητα /
αλλεργιογόνο δράση και
μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στα νύχια ή / και
στα χέρια. Κατά συνέπεια,

Μάρκα: Depend
Όνομα: GelLack
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Άγνωστος

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά
/ προσωπική φροντίδα /
υγιεινή

οι καταναλωτές μπορούν
να αναπτύξουν αλλεργία
μετά από μακροχρόνια
επαφή.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά προϊόντα.

Περιγραφή: Το Depend
Gelack αποτελείται από 4
προϊόντα: Depend GelLack
Base, Depend GelLack
Color, Depend GelLack Top
και Depend Cleanser. Η
βάση, το χρώμα και το
βερνίκι απλώνονται σε
στρώσεις, και κάθε μία
στεγνώνει σε λαμπτήρα LED
για 30 δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με την συσκευασία
τα προϊόντα δεν πρέπει να
έρθουν σε επαφή με το
δέρμα.
Χώρα προέλευσης:
ΣΟΥΗΔΙΑ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χημικός

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
αυτοκίνητο

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
χημικών, καθώς τα
διαφανή ελαστικά του
παιχνιδιού εμπεριέχουν
17% κατά βάρος διισοεννεΰλιο-φθαλικό
εστέρα και 3.5% κατά
βάρος δι-ισοδέκυλο
φθαλικό εστέρα (DIDP).

Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Spider Sense
Spider-Man
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
0135B
Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Bar
code: 9611866000809
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Σύμφωνα με τον
Κανονισμό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευμένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας, ενώ
οι φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα.

Περιγραφή: Παιχνίδι
αυτοκίνητο από χρωματιστό
πλαστικό με διαφανή
πλαστικά λάστιχα, σε
χρωματιστό κουτί με
διαφανές παράθυρο
έκθεσης.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη παιδικής
φροντίδας που μπορούν
τα παιδιά να τα βάλουν
στο στόμα.

