ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
Το αποσμητικά είναι χημικά προϊόντα που απευθύνονται στους
καταναλωτές και οφείλουν να τηρούν την αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία μας μάλιστα πριν ακόμη γίνει υποχρεωτική η συμμόρφωση ,
ακολουθεί το νέο κανονισμό CLP της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά το
κείμενο της ετικέτας, γι αυτό και τα σύμβολα κινδύνου είναι διαφορετικά από
του ανταγωνισμού.
Η απεικόνιση

των συμβόλων κινδύνου όπως

η φλογίτσα και το

θαυμαστικό, καθώς και φράσεων όπως πχ να προφυλάσσεται από τις ακτίνες
του ηλίου, στόχο έχουν να ενημερώσουν το χρήστη για να προφυλάσσεται . Δεν
αποτελούν λόγο για να αποστρέφεται το προϊόν ο καταναλωτής, μόνο ένας
ανεύθυνος παραγωγός θα απέκρυπτε τους κινδύνους με αποτέλεσμα να θέτει σε
κίνδυνο τους ανυποψίαστους καταναλωτές.
Σε ότι αφορά τη συσκευασία

, το μεταλλικό κάνιστρο με την ειδική

βαλβίδα είναι εγκεκριμένων προδιαγραφών για να αντέχει τη πίεση που έχει το
περιεχόμενο , το σύμβολο

αυτό ακριβώς δηλώνει.

Όπως συμβαίνει με τα προϊόντα αυτού του τύπου για την εκνέφωση του
προϊόντος στη συσκευασία περιέχεται προωθητικό αέριο (προπάνιο , βουτάνιο)
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να συμπιέζει το υγρό στη βαλβίδα.
Επειδή όμως μπορεί να απελευθερωθεί και αέριο κυρίως όταν αδειάζει η φιάλη
γι αυτό το λόγο αναφέρονται οι τυποποιημένες φράσεις όπως δοχείο υπό πίεση,
να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε
θερμοκρασία ανώτερη των 50°C κλπ
Το περιεχόμενο δεν περιέχει ουσίες που είναι επιβλαβείς για τον
καταναλωτή, συγκεκριμένα, δεν περιέχει καμία από τις ονομαζόμενες «υψηλής
ανησυχίας (SVHC)» που αναφέρονται στο κανονισμό REACH,

δηλαδή δεν

περιέχει καρκινογόνες , μεταλλαξιογόνες ή επικίνδυνες για την αναπαραγωγή
ουσίες.

Κάποιες από τις προφυλάξεις που αναφέρονται πχ « Επιβλαβές για τους
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις»

αφορούν τη διαρροή

μεγάλης ποσότητας και κατ’ επανάληψη. Απευθύνεται στους χρήστες για να
τονισθεί

η σημασία της μη απόρριψης συσκευασιών ή του προϊόντος στις

αποχετεύσεις ή στα οικιακά απορρίμματα.
Επί της συσκευασίας αναφέρεται ένας μικρός αριθμός ουσιών που
μπορούν να

προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε κάποια άτομα με

διαπιστωμένη ευαισθησία. Αυτές οι ουσίες υπάρχουν στη φύση από όπου
προέρχονται τα αρώματα του αποσμητικού και απαντώνται όχι μόνο στα
αποσμητικά αλλά και σε άλλα προϊόντα ή τρόφιμα.
Σαν συμπέρασμα το προϊόν είναι σύννομο με την αυστηρή νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι ασφαλές για την υγεία του χρήστη αφού δεν περιέχει
βλαβερές ουσίες (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες κλπ) .
Ο χρήστης ενημερώνεται επαρκώς για όλους τους ενδεχόμενους
κινδύνους τόσο κατά τη χρήση όσο και την απόρριψη μετά τη χρήση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Γιατί η φιάλη φέρει εικονίδια όπως η φλόγα και το θαυμαστικό?
Είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία αν ένα προϊόν είναι εύφλεκτο ή
παρουσιάζει κάποιο άλλο κίνδυνο.
2. Η ύπαρξη αυτών των εικονιδίων σημαίνει ότι το προϊόν είναι
καρκινογόνο , τοξικό κλπ.
Όχι, αν υπήρχαν τέτοιες ουσίες θα έφερε εικονίδια τοξικού (νεκροκεφαλή)
κλπ και θα αναγραφόταν υποχρεωτικά η ουσία στην οποία οφειλόταν η
τοξικότητα.
3. Πόσο επικίνδυνο είναι ένα προϊόν όταν αναφέρει ουσίες που μπορεί
να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.
Αποτελεί πράξη ευθύνης η αναγραφή, με την εξέλιξη της ιατρικής σήμερα
εντοπίσθηκαν πλήθος από ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση σε
κάποια άτομα. Με την αναγραφή ο χρήστης έχει τη καλλίτερη δυνατή
πληροφόρηση στη περίπτωση . Τέτοιες ουσίες υπάρχουν στη φύση και κυρίως
στις αρωματικές ουσίες.
4. Είναι ασφαλής η χρήση του προϊόντος ?
Το προϊόν τοποθετείται σε απόσταση άνω των 2 μέτρων από το έδαφος,
επομένως δεν ψεκάζεται στα μάτια ή άλλα ευαίσθητα όργανα, εξ άλλου
κύριο συστατικό του είναι το γνωστό μας οινόπνευμα. Το εύφλεκτο αέριο
που χρησιμοποιείται ως προωθητικό δεν εκτοξεύεται με τη χρήση ,
συνιστώνται όμως επί της φιάλης μέτρα αποφυγής της ανάφλεξης.
5. Η συσκευασία του είναι ασφαλής?
Τα κάνιστρα είναι ειδικών προδιαγραφών σχεδιασμένα να αντέχουν σε πίεση
ακόμη και 12 bar , είναι ασφαλή ακόμη και για ακραίες συνθήκες
αποθήκευσης πχ σε έκθεση στην ηλιακή θερμότητα. Το σήμα

δηλώνει

ότι τηρούνται οι προδιαγραφές της ασφαλούς συσκευασίας.
6. Η συσκευασία είναι φιλική στο περιβάλλον?
Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη , με το τέλος της χρήσης δεν παραμένουν
βλαβερά υπολείμματα.

