
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΜΤ 1Α και 1Β ΣΕ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Εγκρίθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων CARACAL στις 27 Ιουνίου 2018 [CA/44/2018] 

Σκοπός του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής των 

ειδών που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1513 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 

2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH όσον αφορά ορισμένες 

ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), 

κατηγορίας 1Α ή 1Β (καταχώριση 72 του κανονισμού REACH, παράρτημα XVII). 

Ο κατάλογος των κατωτέρω ειδών δεν είναι εξαντλητικός αλλά αποσκοπεί να παραθέσει 

παραδείγματα προϊόντων διαθέσιμων προς χρήση από τους καταναλωτές τα οποία θεωρείται ότι 

καλύπτονται από τον περιορισμό, ιδίως από την παράγραφο 1α) ενδύματα ή συναφή εξαρτήματα 

και την παράγραφο 1β) κλωστοϋφαντουργικά είδη άλλα από ενδύματα τα οποία, υπό κανονικές ή 

εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, έρχονται σε επαφή με το δέρμα του ανθρώπου σε βαθμό 

ανάλογο με τα ενδύματα. 

Ο περιορισμός καλύπτει τα προϊόντα των κατηγοριών των παραγράφων 1 α) - 1γ) που αποκτούν οι 

ίδιοι οι καταναλωτές, αλλά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν σε ιδιωτικό επίπεδο ή στο πλαίσιο 

μιας υπηρεσίας που παρέχεται στο ευρύ κοινό (π.χ. κλινοσκεπάσματα σε κάποιο νοσοκομείο ή 

επενδύσεις επίπλων σε μια δημόσια βιβλιοθήκη).  

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο άλλα είδη, τα οποία δεν παρατίθενται κατωτέρω, θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτονται (σημείο 1 κατωτέρω) ή δεν καλύπτονται (σημείο 2 κατωτέρω) 

από τον περιορισμό, κρίνεται απαραίτητη μια εκτίμηση κατά περίπτωση.  Μια εκτίμηση αυτού του 

είδους θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση του περιορισμού· τα παραδείγματα 

που παρατίθενται μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για την εν λόγω εκτίμηση. 

Όσον αφορά τα όρια συγκέντρωσης στο προσάρτημα 12, όπου ορίζονται διαφορετικά όρια 

συγκέντρωσης σε άλλες καταχωρήσεις στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH ή σε άλλη 

νομοθεσία της ΕΕ, ισχύουν πάντα τα αυστηρότερα όρια. Τούτο αφορά, μεταξύ άλλων, τα όρια που 

καθορίζονται στην καταχώριση 50 για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) 

και στην οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

Τέλος, στο σημείο 3, ο παρών οδηγός προβλέπει επίσης έναν κατάλογο των διαθέσιμων μεθόδων 

ανάλυσης σε ορισμένους πίνακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των 

διαφόρων ουσιών. Προτείνεται η χρήση της πιο αποδοτικής μεθόδου. Ο κατάλογος δεν είναι 

εξαντλητικός και ορισμένες από τις μεθόδους ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες προσαρμογές 

ανάλογα με τον πίνακα. 

1. Ο περιορισμός αποσκοπεί να καλύψει 

 Τα ενδύματα και τα συναφή εξαρτήματα, όπως:  

o μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, 

o εσώρουχα, 

o πιτζάμες και νυχτικά, 

o καλσόν και κάλτσες (π.χ. κάλτσες, καλσόν, μισές-κάλτσες, κολάν), 
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o παντελόνια, 

o σακάκια, παλτό, αδιάβροχα, κάπες, 

o φορέματα, φούστες, 

o κοστούμια, 

o αθλητικά ενδύματα, 

o μαγιό (π.χ. μαγιό, μπικίνι, μαγιό-σορτς), 

o γάντια (συμπεριλαμβανομένων των γαντιών από λατέξ που δεν καλύπτονται από 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), 

μανσόν, περιχειρίδες, 

o κασκόλ, σάλια, σάρπες, 

o γραβάτες, φουλάρια-γραβάτες, 

o καπέλα, κασκέτα, σκούφοι, βέλα, 

o τσάντες, όπως τσάντες, σακίδια, χαρτοφύλακες, 

o λουράκια ρολογιών χειρός, 

o φορέματα ειδικών περιστάσεων και ενδύματα μεταμφίεσης1 

 

 κλωστοϋφαντουργικά είδη άλλα από ενδύματα τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα 

του ανθρώπου σε βαθμό ανάλογο με τα ενδύματα , όπως 

o κλινοσκεπάσματα (π.χ. σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες), 

o κουβέρτες, ριχτάρια, 

o επενδύσεις επίπλων (ύφασμα που καλύπτει καρέκλες, πολυθρόνες και καναπέδες 

κ.λπ.), 

o καλύμματα μαξιλαριών, 

o μπουρνούζια, πετσέτες, 

o επαναχρησιμοποιούμενες πάνες και άλλα είδη υγιεινής, 

o υπνόσακοι, 

o νήματα και υφάσματα προοριζόμενα για χρήση από τον τελικό καταναλωτή, 

 

 

 Είδη υπόδησης 

Εμπριμέ και επιχρίσματα που εφαρμόζονται απευθείας στις επιφάνειες των 

κλωστοϋφαντουργικών ειδών (όπως διακοσμητικά στοιχεία ή λογότυπα) καλύπτονται από τον 

περιορισμό. 

 

2. Τα παρακάτω είδη δεν καλύπτονται από τον περιορισμό 

 Αξεσουάρ που δεν σχετίζονται με είδη ένδυσης, όπως κοσμήματα, γυαλιά και γυαλιά ηλίου, 

 κουρτίνες, 

 μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και καλύμματα δαπέδου από κλωστοϋφαντουργικό υλικό για 

χρήση σε εσωτερικό χώρο, χαλιά και διαδρόμους,  

                                                           
1
 Εάν η οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών καθορίζει χαμηλότερα όρια για τις ουσίες που 

καλύπτονται από τον εν λόγω περιορισμό, θα ισχύουν τα συγκεκριμένα όρια. 



 αμπαζούρ και ταπετσαρίες από ύφασμα, 

 πετσέτες και τραπεζομάντιλα, 

 πληρωτικά υλικά σε καρέκλες, πολυθρόνες και καναπέδες, 

 ενδύματα, συναφή εξαρτήματα ή υποδήματα ή μέρη τους, τα οποία είναι αποκλειστικά 

κατασκευασμένα από φυσικό δέρμα, γούνα ή δορά, 

 μη κλωστοϋφαντουργικά κουμπώματα ή διακοσμητικά στοιχεία (εκτός από εμπριμέ), όπως 

κουμπιά, φερμουάρ, αυτοκόλλητες ταινίες τύπου «velcro», αγκράφες, κόπιτσες, πόρπες ή 

πόρπες-κλείστρα, σούστες, κρίκοι, κόπιτσες, μπαρέτες, άγκιστρα, δαχτυλίδια, πούλιες, 

χάντρες, μαργαριτάρια, πέτρες ή μεταλλικά δίχτυα. Τα εμπριμέ και τα επιχρίσματα δεν 

θεωρούνται διακοσμητικά στοιχεία κατά την έννοια της συγκεκριμένης εξαίρεσης. 

 μεταχειρισμένα είδη, 

 μη επαναχρησιμοποιούμενες πάνες και άλλα είδη υγιεινής, 

 είδη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, 

 είδη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

  



3. Κατάλογος διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης για τις ουσίες που καλύπτονται από τον 

περιορισμό  

Αριθ. CAS Αριθ. ΕΚ Ουσίες Όριο συγκέντρωσης κατά 

βάρος 

Μέθοδος ανάλυσης 

50-00-0 200-001-8 Φορμαλδεΰδη 75 mg/kg   EN ISO 14184-1:2011 
Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

φορμαλδεΰδης  

Μέρος 1: Ελεύθερη και 

υδρολυμένη φορμαλδεΰδη 

(μέθοδος εκχύλισης νερού)  

 

Πιθανή εναλλακτική 

επιλογή: 

ISO 17226-1:2008 

- - Κάδμιο και ενώσεις 

του (που 

απαριθμούνται στο 

παράρτημα XVII, 

καταχώριση 28, 29, 

30, προσαρτήματα 1-

6) 

1 mg/kg (εκφρασμένο ως 

μεταλλικό Cd που μπορεί να 

εξαχθεί από το υλικό)  

EN 16711-2:2015 
Προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας σε μέταλλα 

των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων -  

Μέρος 2: Προσδιορισμός 

των μετάλλων που 

εξάγονται με όξινο διάλυμα 

τεχνητής εφίδρωσης 

- - Ενώσεις χρωμίου VI 

(που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XVII, 

καταχώριση 28, 29, 

30, προσαρτήματα 1-

6) 

1 mg/kg (εκφρασμένο ως 

μεταλλικό Cr VI που μπορεί 

να εξαχθεί από το υλικό)  

EN ISO 17075-1:2017  
Δερμάτινα είδη, 

προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας σε 

εξασθενές χρώμιο - Μέρος 

1: Χρωματομετρική μέθοδος 

EN ISO 17075-2 :2017 
Δερμάτινα είδη, 

προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας σε 

εξασθενές χρώμιο - Μέρος 

2: Χρωματογραφική 

μέθοδος  

(σε περίπτωση παρεμβολών 

ως μεθόδου επιβεβαίωσης) 

DIN 38405 

Oekotex ST 201 

M10ML102017 

- - Ενώσεις αρσενικού 

(που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XVII, 

καταχώριση 28, 29, 

30, προσαρτήματα 1-

6) 

1 mg/kg (εκφρασμένο ως 

μεταλλικό As που μπορεί να 

εξαχθεί από το υλικό) 

EN 16711-2:2015 
Προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας σε μέταλλα 

των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων - Μέρος 2: 

Προσδιορισμός των 

μετάλλων που εξάγονται με 

όξινο διάλυμα τεχνητής 

εφίδρωσης 

- - Μόλυβδος και 

ενώσεις του (που 

απαριθμούνται στο 

παράρτημα XVII, 

καταχώριση 28, 29, 

30, προσαρτήματα 1-

1 mg/kg (εκφρασμένο ως 

μεταλλικό Pb που μπορεί να 

εξαχθεί από το υλικό) 

EN 16711-2:2015 
Προσδιορισμός της 

περιεκτικότητας σε μέταλλα 

των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων.  

Μέρος 2: Προσδιορισμός 



6) των μετάλλων που 

εξάγονται με όξινο διάλυμα 

τεχνητής εφίδρωσης 

5216-25-1 226-009-1 α, α,α,4-

τετραχλωροτολουόλι

ο· p-

χλωροβενζοτριχλωρί

διο 

 

1 mg/kg DIN 54232:2010 

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Προσδιορισμός 

του περιεχομένου των 

δεσμών με βάση το 

χλωροβενζόλιο και το 

χλωροτολουόλιο 

98-07-7 202-634-5 α, α,α-

τριχλωροτολουόλιο· 

Βενζοτριχλωρίδιο 

1 mg/kg DIN 54232:2010  

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Προσδιορισμός 

του περιεχομένου των 

δεσμών με βάση το 

χλωροβενζόλιο και το 

χλωροτολουόλιο 

100-44-7 202-853-6 α-χλωροτολουόλιο· 

Βενζυλοχλωρίδιο 

1 mg/kg DIN 54232:2010  

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Προσδιορισμός 

του περιεχομένου των 

δεσμών με βάση το 

χλωροβενζόλιο και το 

χλωροτολουόλιο 

71888-89-6 276-158-1 1,2-

βενζολοδικαρβοξυλικ

ό οξύ· δι-C6-8 

διακλαδισμένης 

αλυσίδας-

αλκυλεστέρες, 

πλούσιοι σε C7 

1000 mg/kg (μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με άλλες 

φθαλικές ενώσεις σε αυτήν 

την καταχώριση) 

EN ISO 14389:2014 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

συγκέντρωσης φθαλικών 

εστέρων - Μέθοδος 

τετραϋδροφουρανίου 

117-82-8 204-212-6 Φθαλικό δις(2-

μεθοξυαιθύλιο) 

1000 mg/kg (μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με άλλες 

φθαλικές ενώσεις σε αυτήν 

την καταχώριση) 

EN ISO 14389:2014 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

συγκέντρωσης φθαλικών 

εστέρων - Μέθοδος 

τετραϋδροφουρανίου 

605-50-5 210-088-4 Φθαλικός 

διισοπεντυλεστέρας 

1000 mg/kg (μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με άλλες 

φθαλικές ενώσεις σε αυτήν 

την καταχώριση) 

EN ISO 14389:2014 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

συγκέντρωσης φθαλικών 

εστέρων - Μέθοδος 

τετραϋδροφουρανίου 

131-18-0 205-017-9 Φθαλικός δι-n-

πεντυλεστέρας (DPP) 

1000 mg/kg (μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με άλλες 

φθαλικές ενώσεις σε αυτήν 

την καταχώριση) 

EN ISO 14389:2014 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

συγκέντρωσης φθαλικών 

εστέρων - Μέθοδος 

τετραϋδροφουρανίου 

84-75-3 201-559-5 Φθαλικός δι-n-

εξυλεστέρας (DnHP) 

1000 mg/kg (μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό με άλλες 

φθαλικές ενώσεις σε αυτήν 

την καταχώριση) 

EN ISO 14389:2014 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Προσδιορισμός 

συγκέντρωσης φθαλικών 

εστέρων - Μέθοδος 

τετραϋδροφουρανίου 

872-50-40 212-828-1 N-μεθυλο-2- 3000 mg/kg CEN ISO/TS 16189:2013 



πυρρολιδόνη· 1-

μεθυλο-2-

πυρρολιδόνη (NMP) 

Υποδήματα - Επικίνδυνες 

ουσίες που ενδέχεται να 

υπάρχουν στα εξαρτήματα 

υποδημάτων και 

υποδημάτων - Μέθοδος 

δοκιμής για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό του 

διμεθυλοφορμαμιδίου σε 

υποδήματα 

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

διμεθυλοακεταμίδιο 

(DMAC) 

3000 mg/kg CEN ISO/TS 16189:2013 
Υποδήματα - Επικίνδυνες 

ουσίες που ενδέχεται να 

υπάρχουν στα εξαρτήματα 

υποδημάτων και 

υποδημάτων - Μέθοδος 

δοκιμής για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό του 

διμεθυλοφορμαμιδίου σε 

υποδήματα 

68-12-2 200-679-5 N,N-

διμεθυλοφορμαμίδιο· 

Διμεθυλοφορμαμίδιο 

(DMF) 

3000 mg/kg CEN ISO/TS 16189:2013 
Υποδήματα - Επικίνδυνες 

ουσίες που ενδέχεται να 

υπάρχουν στα εξαρτήματα 

υποδημάτων και 

υποδημάτων - Μέθοδος 

δοκιμής για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό του 

διμεθυλοφορμαμιδίου σε 

υποδήματα 

71-43-2 200-753-7 Βενζόλιο 5 mg/kg π.χ. VDA 278 - Ανάλυση 

θερμικής εκρόφησης των 

οργανικών εκπομπών για 

τον χαρακτηρισμό μη 

μεταλλικών υλικών για 

αυτοκίνητα 

56-55-3 200-280-6 Βενζο[a]ανθρακένιο 1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

205-99-2 205-911-9 Βενζο[e]ακεφαινανθρ

υλένιο 

1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

50-32-8 200-028-5 Βενζο[a]πυρένιο· 

Βενζο[def]χρυσένιο 

1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

192-97-2 205-892-7 Βενζο[e]πυρένιο 1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

205-82-3 205-910-3 Βενζο[j]φλουορανθέν 1 mg/kg AFPS GS 2014  



ιο Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

207-08-9 205-916-6 Βενζο[k]φλουορανθέ

νιο 

1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

218-01-9 205-923-4 Χρυσένιο 1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

53-70-3 200-181-8 Διβενζο[a,h]ανθρακέ

νιο 

1 mg/kg AFPS GS 2014  

Δοκιμή και αξιολόγηση 

πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) 

κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σήματος «GS» 

548-62-9 208-953-6 Χλωριούχο [4-[4,4′-

δις(διμεθυλαμινο)βεν

ζυδρυλιδενο]κυκλοεξ

α-2,5-διεν-1-

υλιδενο]διμεθυλαμμώ

νιο· C.I. Basic Violet 

3 με ≥ 0,1 % κετόνη 

του Michler (αρ. ΕΚ 

202-027-5) 

50 mg/kg EN ISO 16373-2:2014 

 Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Χρωστικές 

ουσίες - Μέρος 2: Γενική 

μέθοδος για τον 

προσδιορισμό των 

εκχυλίσιμων χρωστικών 

ουσιών 

συμπεριλαμβανομένων των 

αλλεργιογόνων και 

καρκινογόνων χρωστικών 

ουσιών (μέθοδος με χρήση 

πυριδίνης-νερού)  

DIN 54231:2005  

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Ανίχνευση 

χρωστικών ουσιών 

διασποράς 

2475-45-8 219-603-7 1,4,5,8-

Τετρααμινοανθρακιν

όνη· C.I. Disperse 

Blue 1 

50 mg/kg DIN 54231:2005  

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Ανίχνευση 

χρωστικών ουσιών 

διασποράς 

569-61-9 209-321-2 Βενζολαμίνη, 

υδροχλωρική 4,4′-(4-

ιμινοκυκλοεξα-2,5-

διενυλιδενομεθυλενο)

διανιλίνη· C.I. Basic 

Red 9  

50 mg/kg EN ISO 16373-2:2014 

 Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Χρωστικές 

ουσίες - Μέρος 2: Γενική 

μέθοδος για τον 

προσδιορισμό των 

εκχυλίσιμων χρωστικών 

ουσιών 

συμπεριλαμβανομένων των 

αλλεργιογόνων και 

καρκινογόνων χρωστικών 

ουσιών (μέθοδος με χρήση 

πυριδίνης-νερού) 

DIN 54231:2005  



Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα - Ανίχνευση 

χρωστικών ουσιών 

διασποράς 

3165-93-3 221-627-8 Χλωριούχο 4-χλωρo-

o-τολουιδίνιο 

30 mg/kg EN ISO 14362:2017 
Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Μέθοδοι για τον 

προσδιορισμό ορισμένων 

αρωματικών αμινών που 

προέρχονται από 

αζωχρωστικές ουσίες - 

Μέρος 1: Ανίχνευση της 

χρήσης ορισμένων 

αζωχρωστικών ουσιών με 

και χωρίς εκχύλιση των ινών 

553-00-4 209-030-0 Οξικό 2-

ναφθυλαμμώνιο 

30 mg/kg EN ISO 14362:2017 
Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Μέθοδοι για τον 

προσδιορισμό ορισμένων 

αρωματικών αμινών που 

προέρχονται από 

αζωχρωστικές ουσίες - 

Μέρος 1: Ανίχνευση της 

χρήσης ορισμένων 

αζωχρωστικών ουσιών με 

και χωρίς εκχύλιση των ινών 

39156-41-7 254-323-9 Θειικό 4-μεθοξυ-m-

φαινυλενοδιαμμώνιο· 

Θειική 2,4-

διαμινοανισόλη 

30 mg/kg EN ISO 14362:2017 
Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Μέθοδοι για τον 

προσδιορισμό ορισμένων 

αρωματικών αμινών που 

προέρχονται από 

αζωχρωστικές ουσίες - 

Μέρος 1: Ανίχνευση της 

χρήσης ορισμένων 

αζωχρωστικών ουσιών με 

και χωρίς εκχύλιση των ινών 

21436-97-5 - Υδροχλωρική 2,4,5-

τριμεθυλανιλίνη 

30 mg/kg EN ISO 14362:2017 
Κλωστοϋφαντουργικά 

Υλικά και Προϊόντα - 

Μέθοδοι για τον 

προσδιορισμό ορισμένων 

αρωματικών αμινών που 

προέρχονται από 

αζωχρωστικές ουσίες - 

Μέρος 1: Ανίχνευση της 

χρήσης ορισμένων 

αζωχρωστικών ουσιών με 

και χωρίς εκχύλιση των ινών 

91-22-5 202-051-6 Κινολίνη 50 mg/kg  Εκχύλιση με μεθανόλη ή 

THF, ανάλυση με HPLC-

MS/MS ή HPLC-DAD  

 


