


 



 

 

Innovation & Quality 

Δήλωςη ςυμμόρφωςησ EΚ 

Εμείσ, ο καταςκευαςτήσ 

Hartalega NGC Sdn. Bhd., 

No. 1, Persiaran Tanjung, 

Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, 

Selangor Darul Ehsan, 

Μαλαιςία 

Με ευρωπαϊκό αντιπρόςωπο τη 

Medical Device Safety Service (MDSS) 

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, 

Γερμανία 

Δηλϊνουμε ότι το νζο ΜΑΠ που περιγράφεται ςτη ςυνζχεια 

Κατηγορία III 

HNGC-TF-PPE-001 

Επωνυμία Gloveon Lexie 

Γάντια εξζταςησ νιτριλίου χωρίσ ποφδρα 

Γάντι 2,0 mil νιτριλίου, χωρίσ ποφδρα, μίασ χρήςησ, με πζντε δάχτυλα. Διατίθεται ςε τυπικό ελάχιςτο μήκοσ 

240 mm ή ςε παραλλαγή με μεγαλφτερη μανςζτα 280 mm 

Συμμορφϊνεται με τη ςχετική νομοθεςία εναρμόνιςησ τησ Ζνωςησ 
Κανονιςμόσ περί ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 

όπου αυτή είναι η περίπτωςη, με το εθνικό πρότυπο που μεταφζρει τον εναρμονιςμζνο πρότυπο με 
αριθμό 
EN 420: 2003+A1: 2009 
EN ISO 374- 1:2016 
EN ISO 374-5:2016 

Ο κοινοποιημζνοσ οργανιςμόσ SATRA Technology Centre με αρ. κοινοποιημζνου οργανιςμοφ 2777 εκτζλεςε 

την εξζταςη τφπου ΕΕ (Ενότητα Β) και εξζδωςε το πιςτοποιητικό εξζταςησ τφπου ΕΕ 2777/11581-01/E00-00. 

το ΜΑΠ υπόκειται ςτη διαδικαςία αξιολόγηςησ ςυμμόρφωςησ με τφπο βάςει του εςωτερικοφ ελζγχου 

παραγωγήσ ςυν ελζγχουσ προϊόντοσ υπό επίβλεψη ανά τυχαία διαςτήματα (Ενότητα C2) υπό την επίβλεψη 
του κοινοποιημζνου οργανιςμοφ SATRA Technology Centre με αριθμό κοινοποιημζνου οργανιςμοφ 2777. 

Εκτελζςτηκε ςτη Hartalega NGC Sdn. Bhd. την 11
η
 Απριλίου 2019. 

 

Kuan Eu Jin 
Αντιπρόςωποσ Διαχείριςησ Ποιότητασ 



ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: Hartalega NGC Sdn. Bhd. 

No. 1, Persiaran Tanjung 

Kawasan Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor, 

Μαιαηζία 

Σει.: (603) 3280 3888 

Φαμ: (603) 3271 0135 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ: Medical Device Safety Service (MDSS) 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover, Γεξκαλία 

ΠΡΟΪΟΝ: Γάληηα εμέηαζεο ληηξηιίνπ ρσξίο πνύδξα 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ: Gloveon Lexie 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ: Καηεγνξία I, ζύκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα IX ηεο Οδεγίαο 
93/42/ΔΟΚ 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ: 

Πξνζάξηεκα VII 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΟΣΗ ΣΑ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΗ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 93/42/ΔΟΚ ΠΔΡΗ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΟΛΖ Ζ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ. Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ. 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ: Αλαηξέμηε ζην ζπλεκκέλν 

ΔΝΑΡΞΖ ΖΜΑΝΖ CE: 15 Ννεκβξίνπ 2014 

ΣΟΠΟ, ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ: Hartalega NGC Sdn. Bhd. 11
ε
 Απξηιίνπ 2019 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ [Τπνγξαθή] 

ΟΝΟΜΑ: KUAN EU JIN 

ΘΔΖ: ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1 

Πξόηππν Σίηινο 

ISO 9001:2015 ύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο - Απαίηεζε 

EN ISO 13485:2016 
Ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα - ύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο - Απαίηεζε 

γηα θαλνληζηηθνύο ζθνπνύο 

EN 455 - 1:2000 
Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ κίαο ρξήζεο 
Μέξνο 1: Απαίηεζε θαη δνθηκή γηα απνπζία νπώλ 

EN 455 - 2:2015 
Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ κίαο ρξήζεο 

Μέξνο 2: Απαίηεζε θαη δνθηκή γηα θπζηθέο ηδηόηεηεο 

EN 455 -3:2015 
Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ κίαο ρξήζεο 

Μέξνο 3: Απαίηεζε θαη δνθηκή γηα βηνινγηθή αμηνιόγεζε 

EN 455 - 4:2009 
Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ κίαο ρξήζεο 
Μέξνο 4: Απαίηεζε θαη δνθηκή γηα αμίσζε δηάξθεηαο δσήο 

BS EN 1041:2008 + A1:2013 
Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο καδί κε ηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα 

ASTM D6319 - 10(2015) 
Πξόηππε πξνδηαγξαθή γηα γάληηα εμέηαζεο ληηξηιίνπ γηα ηαηξηθή 
εθαξκνγή 

BS EN ISO 14971:2012 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα 

ISO 15223-1:2016 
Ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα – ύκβνιν πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηηο 
εηηθέηεο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε ηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα Μέξνο 1 Γεληθή απαίηεζε1 

ISO 10993 - 1:2009/Cor1:2010 
Βηνινγηθή αμηνιόγεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ 

Μέξνο 1: Αμηνιόγεζε θαη δνθηκή ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
θηλδύλνπ 

ISO 10993-5:2009 
Βηνινγηθή αμηνιόγεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ 
Μέξνο 5: Γνθηκή γηα θπηηαξνηνμηθόηεηα in vitro 

ISO 10993- 10:2010 
Βηνινγηθή αμηνιόγεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ 
Μέξνο 10: Γνθηκή γηα εξεζηζκό θαη κεηαρξνληζκέλε ππεξεπαηζζεζία 

ISO 2859 - l:1999/ηξνπ. 1:2011 Γηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη πίλαθεο γηα επηζεώξεζε κέζσ ηδηνηήησλ 

Δήλωςη ςτμμόπυωςηρ - Γάνσια εξέσαςηρ νισπιλίοτ φωπίρ πούδπα 



 

Έηδμζδ πνμξ: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No 1, Persiaran Tanjung 

Kawasan Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang 

Selangor Darul Ehsan 

Μαθαζζία 

Ανζειόξ πεθάηδ SATRA: P1144 

Πιζηοποιηηικό εξέηαζηρ ηύπος ΕΕ 

Απιθμόρ πιζηοποιηηικού: 2777/11578-01/E00-00 
Σμ πανόκ πζζημπμζδηζηό ελέηαζδξ ηύπμο ΕΕ ηαθύπηεζ ηζξ παναηάηω μιάδεξ πνμϊόκηωκ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ από ηδκ 
ελέηαζδ ηωκ ζπεηζηώκ πνμηύπωκ/ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ ηαζ από ηδκ ελέηαζδ ηδξ ηεηιδνίωζδξ ηεπκζημύ ανπείμο: 

Μεηά ηδκ ελέηαζδ ηύπμο ΕΕ, αοηή δ μιάδα πνμϊόκηωκ έπεζ απμδεζπεεί όηζ ζηακμπμζεί ηζξ ζζπύμοζεξ μοζζώδεζξ απαζηήζεζξ 
οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ημο Πνμζανηήιαημξ II ημο Κακμκζζιμύ πενί ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 ωξ πνμϊόκ Καηδβμνίαξ III. 

Απ. αναθοπάρ πποϊόνηορ: Πεπιγπαθή: 

Γάκηζα ελέηαζδξ Γάκηζ > 2,2 mil κζηνζθίμο, πωνίξ πμύδνα, ιίαξ πνήζδξ, ιε πέκηε δάπηοθα 
κζηνζθίμο πωνίξ πμύδνα Δζαηίεεηαζ ζε ηοπζηό εθάπζζημ ιήημξ 240 mm ή ζε παναθθαβή ιε ιεβαθύηενδ ιακζέηα 

280 mm 

Μεγέθη Δζαηίεεηαζ ζηα αηόθμοεα πνώιαηα: 
 Μπθε, Λεοηό, Ρμγ, Πνάζζκμ ηαζ Πμνημηαθί 

6 (XS) 

7 (S) Καηηγοπιοποίηζη: 
8 (Μ) EN ISO 374-1:2016 ηύπος B Επίπεδο Διαβάθμιζη EN 374-4:2013 (%) 
9 (L) Μεεακόθδ (A) 0 43,6 
10 (XL) Αηεηόκδ (B) 0 99,5 

n-Επηάκζμ (J) 0 50,1 
40% Τδνμλείδζμ ημο καηνίμο (K) 6 -25,7 
25% Τδνμλείδζμ ημο αιιωκίμο (O) 0 -10,6 
30% Τπενμλείδζμ ημο οδνμβόκμο (P) 2 44,8 
40% Τδνμθεμνζηό μλύ (S) 0 δ/δ 
37% Φμνιαθδεΰδδ (T) 5 -17,1 
EN ISO 374-5:2016 Επίπεδο 
Πνμζηαζία ηαηά ηωκ ααηηδνίωκ ηαζ Επζηοπέξ 
ηωκ ιοηήηωκ 
Πνμζηαζία ηαηά ηωκ ζώκ Επζηοπέξ 

Πνόηοπα/Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο εθανιόγμκηαζ: 
EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421: 2010 (ελαζνμοιέκδξ ηδξ νήηναξ 4.3) 

Σεπκζηέξ ακαθμνέξ/Έββναθα έβηνζζδξ: 
SATRA: CHM0264532/1746/EN/A, CHM0264532/1746/EN/B, CHM0272837/1827/LC/JH/A/Έηδμζδ 2, CHM0210704/1301/RS, 
CHM0227109/1431/EN, SPC0232012/1505 Έηδμζδ 2, CHM0231968/1505/EN, CHM0236408/1528/DRWM, 
CHM0268337/1810/EN, CHM0259706/1728/SPT, CHM0260437/1730/EN 

Τπμβναθή βζα θμβανζαζιό 

ηδξ SATRA: 

Ημεπομηνία ππώηηρ έκδοζηρ: 22/11/2018 
Ημεπομηνία έκδοζηρ: 22/11/2018 

Quincey Brown 
Geoff Graham 

Ημεπομηνία λήξηρ: 22/11/2023 
 

 

SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Δδιμηναηία ηδξ Ινθακδίαξ. 
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Κμζκμπμζδιέκμξ μνβακζζιόξ: 2777 



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Οζ αηόθμοεεξ πνμϋπμεέζεζξ ζζπύμοκ επζπθέμκ ηωκ ηοπζηώκ όνωκ ηαζ πνμϋπμεέζεωκ επζπεζνδιαηζηήξ 

δνάζδξ ηδξ SATRA ηαζ εηείκωκ πμο πανέπμκηαζ ζηδκ ηνέπμοζα ζοιθωκία πζζημπμίδζδξ. 

Ο ηάημπμξ ημο πζζημπμζδηζημύ έπεζ άδεζα κα επζζδιαίκεζ ηα πνμϊόκηα πμο πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ 

πανόκ πζζημπμζδηζηό ζύιθωκα ιε ημ Πνμζάνηδια V (Εκόηδηα B) ημο Κακμκζζιμύ (ΕΕ) 2016/425 ημο 

Εονωπαϊημύ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ 9δξ Μανηίμο 2016 ζπεηζηά ιε ηα ιέζα αημιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, εθόζμκ έπεζ ελαζθαθζζηεί δήθωζδ ΕΕ βζα ηδ ζοιιόνθωζδ ηωκ πνμϊόκηωκ. Πνέπεζ κα 

ζδιεζωεμύκ ηα ελήξ: 

1. ηζξ πενζπηώζεζξ όπμο ημ πνμϊόκ ηαηδβμνζμπμζείηαζ ωξ ηαηδβμνίαξ III, δ ζήιακζδ CE ηδξ 

παναβωβήξ ελανηάηαζ από ηδκ ηνέπμοζα ζοιιόνθωζδ ιε ημκ Κακμκζζιό 2016/425 εκόηδηα C2 

ή εκόηδηα D. (Με ελαίνεζδ ηδκ πενίπηωζδ εζδζηήξ παναβωβήξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ εκόξ 

ιειμκωιέκμο πνήζηδ). 

2. Οζ πθήνεζξ θεπημιένεζεξ ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαζ ημο πνμϊόκημξ πενζέπμκηαζ ζηδκ ηεπκζηή 

ηεηιδνίωζδ ημο ηαηαζηεοαζηή. 

3. ηζξ πενζπηώζεζξ όπμο οπάνπεζ ιεηάθναζδ ημο πανόκημξ πζζημπμζδηζημύ, αλζόπζζημ ηείιεκμ 

εα εεωνείηαζ δ έηδμζδ ζηδκ αββθζηή βθώζζα. 

4. Η πζζημπμίδζδ πενζμνίγεηαζ ζηδκ παναβωβή πμο ακαθαιαάκεηαζ από ηζξ ημπμεεζίεξ μζ μπμίεξ 

παναηίεεκηαζ ζηδκ ηεπκζηή ηεηιδνίωζδ ημο ηαηαζηεοαζηή. 

5. Σα πνμϊόκηα πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ μθείθμοκ κα ζοιιμνθώκμκηαζ ιε ηα πνμϊόκηα πμο έπμοκ 

πζζημπμζδεεί ηαζ παναηίεεκηαζ ζημ πανόκ πζζημπμζδηζηό. 

6. Ο ηαηαζηεοαζηήξ μθείθεζ κα εκδιενώκεζ ηδ SATRA βζα ηοπόκ αθθαβέξ ζημ πζζημπμζδιέκμ 

πνμϊόκ ή ζηδκ ηεπκζηή ηεηιδνίωζδ. 

7. Σμ πανόκ πζζημπμζδηζηό εα θοθάζζεηαζ ιαγί ιε ηδ ζπεηζηή ηεπκζηή ηεηιδνίωζδ ζε αζθαθέξ 

ιένμξ από ημκ πεθάηδ πμο ηαημκμιάγεηαζ ζημ πανόκ πζζημπμζδηζηό. Η παναβωβή ημο 

πανόκημξ πζζημπμζδηζημύ ηαζ άθθδξ ηεηιδνίωζδξ εκδέπεηαζ κα απαζηείηαζ από έκακ 

εηπνόζωπμ ηδξ ηοαένκδζδξ ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ηδξ ΕΚ. 

8. Σμ πανόκ πζζημπμζδηζηό ζπεηίγεηαζ ιόκμ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηωκ δμηζιαγόιεκωκ ζημζπείωκ ηαηά 

ημκ πνόκμ ηδξ δζαδζηαζίαξ πζζημπμίδζδξ ηαζ οπόηεζηαζ ζηδκ διενμιδκία θήλδξ πμο 

ειθακίγεηαζ. 

9. Η SATRA Technology δζαηδνεί ημ δζηαίωια κα απμζύνεζ ημ πανόκ πζζημπμζδηζηό ακ 

δζαπζζηωεεί όηζ ηάπμζα ζοκεήηδ ηαηαζηεοήξ, μ ζπεδζαζιόξ, ηα οθζηά ή δ ζοζηεοαζία 

έπμοκ αθθάλεζ ηαζ, ζοκεπώξ, δεκ ζοιιμνθώκμκηαζ πθέμκ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο 

Κακμκζζιμύ 2016/425. 
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SATRA Technology Centre Ltd 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 

Σδθ:+44(0) 1536 410000 
Φαλ +44 (0) 1536 410626 

email: info@satra.com 
www.satra.com 

 

ημζπεία πεθάηδ: Hartalega NGC Sdn Bhd 
No 1, Persiaran Tanjung 
Kawasan Perindustrian Tanjung 
43900 Sepang 
Selangor Darul Ehsan 
Μαθαζζία 

Τπυρδ: Nor Akmar binti Yusoff. 

ημζπεία ακαθμνάξ SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 

Σα ζημζπεία ακαθμνάξ ζαξ: 

Ζιενμιδκία ακαθμνάξ: 28
δ
 επηειανίμο 2017 

Παναθααή δεζβιάηςκ: 14
δ
 Ημοθίμο 2017 

Ζιενμιδκίεξ 1
δ
 έςξ 18

δ
 επηειανίμο 

εηηέθεζδξ ενβαζίαξ: 2017 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Θέια: BS EN 16523-1: 2015 ακηίζηαζδ ζηδ δζείζδοζδ πδιζηχκ ζε βάκηζα, πμο 

πενζβνάθμκηαζ ςξ Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα, αν. πανηίδαξ 

A33/20170518/M, αν. ζεζνάξ 2170218914. 

Πξνυπνζέζεηο έθδνζεο: 

Ζ πανμφζα ακαθμνά ιπμνεί κα πνμςεδεεί ζε άθθα ιένδ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δεκ εα οπμζηεί ηαιία αθθαβή. Γεκ πνέπεζ κα 

δδιμζζεφεηαζ, βζα πανάδεζβια ιε ζοιπενίθδρή ηδξ ζε δζαθδιίζεζξ, πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ, βναπηή άδεζα ηδξ SATRA. 

Σα απμηεθέζιαηα πμο πανέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα ακαθμνά ακαθένμκηαζ ιυκμ ζηα δείβιαηα πμο οπμαθήεδηακ βζα ακάθοζδ ηαζ 

δμηζιάζηδηακ απυ ηδ SATRA. Σα ζπυθζα πανέπμκηαζ ιυκμ ςξ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ. 

Οζ δμηζιέξ πμο επζζδιαίκμκηαζ ιε ημ ζφιαμθμ # ειπίπημοκ εηηυξ ημο Πνμβνάιιαημξ δζαπίζηεοζδξ UKAS βζα ηδ SATRA. Όθεξ μζ 

ενιδκείεξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ εκ θυβς δμηζιχκ ηαζ ηα ζπυθζα πμο ααζίγμκηαζ ζε αοηά ειπίπημοκ εηηυξ ημο πεδίμο 

εθανιμβήξ ηδξ δζαπίζηεοζδξ UKAS ηαζ ααζίγμκηαζ ζηζξ ηνέπμοζεξ βκχζεζξ ηδξ SATRA. 

Μηα ηθαλνπνηεηηθή αλαθνξά δνθηκήο δελ ππνλνεί κε θαλέλαλ ηξφπν φηη ην πξντφλ πνπ δνθηκάζηεθε εγθξίλεηαη απφ ηε SATRA 

θαη δελ παξέρεηαη θακία εγγχεζε σο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ δνθηκαζκέλνπ πξντφληνο. Η SATRA δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα 

νπνηαδήπνηε επαθφινπζε απψιεηα ή δεκία πξνθχςεη ζηνλ πειάηε σο απνηέιεζκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 

αλαθνξά. 

Ζ ααεααζυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ (UoM) ζηδκ πανμφζα ακαθμνά ααζίγεηαζ ζε ιζα ηοπζηή ααεααζυηδηα πμθθαπθαζζαζιέκδ επί 

έκακ ζοκηεθεζηή ηάθορδξ k=2, πμο πνμαθέπεζ επίπεδμ ειπζζημζφκδξ ηδξ ηάλδξ πενίπμο ημο 95%. 

Τπμβναθή ακαθμνάξ απυ: Emma Norris 
Θέζδ: Υδιζηυξ Σεπκμθυβμξ 
Σιήια: Υδιζηέξ Οοζίεξ ηαζ Σεπκμθμβία Ακάθοζδξ 

(εθίδα 1 απυ 14) 

 

SATRA Technology Centre Ltd (ζπγαηξηθή ηεο SATRA). Καηαρσξεκέλε ζηελ Αγγιία κε αξ. 3856296 ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε 

 

mailto:info@satra.com
http://www.satra.com/


 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΕΡΓΑΘΑ ΠΟΤ ΖΗΣΗΘΗΚΕ: 

Σα δείβιαηα βακηζχκ πμο πενζβνάθμκηαζ ςξ Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα, αν. πανηίδαξ 

A33/20170518/M, αν. ζεζνάξ 2170218914 πανεθήθεδζακ ηδ 14
δ
 Ημοθίμο 2017 βζα δμηζιή ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ BS EN 16523-1:2015 ηαζ αλζμθυβδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο BS EN ISO 374-

1:2016. 

Ζ δμηζιή έκακηζ οδνμθεμνζημφ μλέμξ δζεκενβήεδηε ζε ελςηενζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

ακαθένεδηακ ιε ηα ζημζπεία ακαθμνάξ CP210817A/EA. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 

Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο BS EN ISO 374-1:2016, ηα δείβιαηα βακηζχκ 

πμο πενζβνάθμκηαζ ςξ Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα, αν. πανηίδαξ A33/20170518/M, αν. ζεζνάξ 

2170218914 πέηοπακ ηα αηυθμοεα επίπεδα απυδμζδξ: 

Υεκηθή νπζία Επίπεδν απφδνζεο 

Αηεηυκδ (CAS: 67-64-1) Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 
n-Δπηάκζμ (CAS: 142-82-5) Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 
Μεεακυθδ (CAS: 67-56-1) Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 

40% Τδνμλείδζμ ημο καηνίμο (CAS: 1310-73-2) 6 

25% Τδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο (CAS: 1336-21-6) Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 
37% Φμνιαθδεΰδδ (CAS: 50-00-0) 4 

30% Τπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο (CAS: 7722-84-1) Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 

40% Τδνμθεμνζηυ μλφ (CAS: 7664-39-3)* Σα δείβιαηα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ 

ζηακμπμίδζακ ημκ εθάπζζημ πνυκμ δζέθεοζδξ 

χζηε κα επζηεοπεεί επίπεδμ απυδμζδξ 1 

*Ζ δμηζιή δζεκενβήεδηε ζε ελςηενζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ακαθένεδηακ ιε ηα ζημζπεία 

ακαθμνάξ CP210817A/EA 

Σα πθήνδ απμηεθέζιαηα πανέπμκηαζ ζημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ. 

ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΔΟΚΘΜΗ: 

• BS EN 16523-1:2015 - Πνμζδζμνζζιυξ ακηίζηαζδξ οθζημφ ζηδ δζείζδοζδ απυ πδιζηέξ μοζίεξ. Μένμξ 1: 
Γζείζδοζδ απυ οβνή πδιζηή μοζία οπυ ζοκεήηεξ ζοκεπμφξ επαθήξ 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA:  CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017  (Σελίδα 2 από 14)  

Τπμβναθή: 

 

 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΘ ΑΠΑΘΣΗΕΘ: 

BS EN ISO 374-1:2016 - Πνμζηαηεοηζηά βάκηζα βζα πνμζηαζία απυ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Μένμξ 1: Ονμθμβία ηαζ απαζηήζεζξ απυδμζδξ βζα ηζκδφκμοξ απυ πδιζηέξ μοζίεξ. 

Πίκαηαξ 1: Δπίπεδα απυδμζδξ δζείζδοζδξ 

Επίπεδν απφδνζεο 

δηείζδπζεο 

Μεηξνχκελνο ρξφλνο 

δηέιεπζεο (ιεπηά) 

1 >10 

2 >30 

3 >60 

4 >120 

5 >240 

6 >480 

Σα επίπεδα απυδμζδξ ααζίγμκηαζ ζημ παιδθυηενμ ιειμκςιέκμ απμηέθεζια πμο επζηεφπεδηε ακά πδιζηή μοζία. 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017  (Σελίδα 3 από 14)  

Τπμβναθή: 

 

 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

BS EN 16523-

1:2015 ηαηά 

SATRA SOP 

CAT-005 

Με πνήζδ ηορεθχκ 

δζείζδοζδξ ηνάιαημξ 

μνείπαθημο ιε 

ηοπμπμζδιέκεξ 

δζαζηάζεζξ 

Πιεξνθνξίεο 
δνθηκήο: 

Υδιζηή μοζία: Αηεηυκδ Σα δείγκαηα 

πνπ 

δνθηκάζηεθαλ 

δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

ηνλ ειάρηζην 

ρξφλν 

δηέιεπζεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί 

επίπεδν 

απφδνζεο 1 

Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: GC-FID (πενζμδζηή ιέηνδζδ) 

Μέζμ ζοθθμβήξ: Ξδνυξ αέναξ (ακμζηηυξ ανυπμξ) 

Ροειυξ νμήξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 335 - 380 ml/min 

Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ± 1) °C 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

1 0,04 <1 

2 0,04 4 

3 0,04 <1 

 Απνηέιεζκα δνθηκήο: <1 

UoM: <1 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ ιεηά 

ηδ δμηζιή: 

Υςνίξ αθθαβή 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 

Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: Αηεηυκδ 

Υξφλνο / ιεπηά 

Hartalega NGC Sdn Bhd 
ημζπεία ακαθμνάξ SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 
Ζιενμιδκία: 28

δ
 επηειανίμο 2017 (εθίδα 4 απυ 14) 

Τπμβναθή: 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

BS EN 16523-

1:2015 ηαηά 

SATRA SOP 

CAT-005 

Με πνήζδ ηορεθχκ 

δζείζδοζδξ ηνάιαημξ 

μνείπαθημο ιε 

ηοπμπμζδιέκεξ 

δζαζηάζεζξ 

Πιεξνθνξίεο 
δνθηκήο: 

Υδιζηή μοζία: n-επηάκζμ Σα δείγκαηα 

πνπ 

δνθηκάζηεθαλ 

δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

ηνλ ειάρηζην 

ρξφλν 

δηέιεπζεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί 

επίπεδν 

απφδνζεο 1 

Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: GC-FID (πενζμδζηή ιέηνδζδ) 

Μέζμ ζοθθμβήξ: Ξδνυξ αέναξ (ακμζηηυξ ανυπμξ) 

Ροειυξ νμήξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 335 - 380 ml/min 

Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ± 1) °C 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

1 0,04 8 

2 0,05 3 

3 0,04 3 

 Απνηέιεζκα δνθηκήο: 3 

UoM: <1 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ ιεηά 

ηδ δμηζιή: 

Υςνίξ αθθαβή 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 

Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: n-επηάκζμ 

 

Υξφλνο / ιεπηά 

Hartalega NGC Sdn Bhd 
ημζπεία ακαθμνάξ SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 
Ζιενμιδκία: 28

δ
 επηειανίμο 2017 (εθίδα 5 απυ 14) 

Τπμβναθή 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

BS EN 16523-

1:2015 ηαηά 

SATRA SOP 

CAT-005 

Με πνήζδ ηορεθχκ 

δζείζδοζδξ ηνάιαημξ 

μνείπαθημο ιε 

ηοπμπμζδιέκεξ 

δζαζηάζεζξ 

Πιεξνθνξίεο 
δνθηκήο: 

Υδιζηή μοζία: Μεεακυθδ Σα δείγκαηα 

πνπ 

δνθηκάζηεθαλ 

δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

ηνλ ειάρηζην 

ρξφλν 

δηέιεπζεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί 

επίπεδν 

απφδνζεο 1 

Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: GC-FID (πενζμδζηή ιέηνδζδ) 

Μέζμ ζοθθμβήξ: Ξδνυξ αέναξ (ακμζηηυξ ανυπμξ) 

Ροειυξ νμήξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 335 - 380 ml/min 

Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ± 1) °C 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

1 0,04 <1 

2 0,04 <1 

3 0,05 <1 

 Απνηέιεζκα δνθηκήο: <1 

UoM: <1 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ ιεηά 

ηδ δμηζιή: 

Γζμβηςιέκμ 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 

Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: Μεεακυθδ 

Υξφλνο / ιεπηά 

Hartalega NGC Sdn Bhd 
ημζπεία ακαθμνάξ SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 
Ζιενμιδκία: 28

δ
 επηειανίμο 2017 (εθίδα 6 απυ 14) 

Τπμβναθή: 
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SATRA ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

0248 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

  Υδιζηή μοζία: 40% οδνμλείδζμ ημο καηνίμο 
 

  Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

 

BS EN Πιεξνθνξίεο Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: Αβςβζιμιεηνία (ζοκεπήξ 

ιέηνδζδ) 

 

16523-1:2015 δνθηκήο: Μέζμ ζοθθμβήξ: Απζμκζζιέκμ κενυ (ηθεζζηυξ 
ανυπμξ) 

 

ηαηά SATRA 
 Ροειυξ ακάδεοζδξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 45 _ 65 m|/min (ηάεε 

ηορέθδ ζηαεενά εκηυξ ± 10%) 

 

SOP CAT-009 
 Θενιμηναζία 

δμηζιήξ: 

 (23 ±1 ) °C  Επίπεδν 6 

Με πνήζδ 

ηορεθχκ 

δζείζδοζδξ PTFE 

ιε ηοπμπμζδιέκεξ 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

 

1  0,05 >480 
 

δζαζηάζεζξ 2 0,05 >480 
 

 3 0,05 >480 
 

  Απνηέιεζκα δνθηκήο: >480 
 

  UoM: <1 
 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ 

ιεηά ηδ δμηζιή: 

Γζμβηςιέκμ 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 
Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: 40% οδνμλείδζμ ημο καηνίμο 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

Υξφλνο / ιεπηά 

Hartalega NGC Sdn Bhd 
ημζπεία ακαθμνάξ SATRA: CHM0259706/1728/EN/A 
Ζιενμιδκία: 28

δ
 επηειανίμο 2017 (εθίδα 7 απυ 14) 

Τπμβναθή: 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεηα ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

  Υδιζηή μοζία: 25% οδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο 
 

  Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 9 
pg/cm

2
/min 

 

BS EN Πιεξνθνξίεο Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: Αβςβζιμιεηνία (ζοκεπήξ 
ιέηνδζδ) 

Σα δείγκαηα 
πνπ  

16523-1:2015 δνθηκήο: Μέζμ ζοθθμβήξ: Απζμκζζιέκμ κενυ (ηθεζζηυξ ανυπμξ) δνθηκάζηεθαλ  

ηαηά SATRA 
 Ροειυξ ακάδεοζδξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 45 _ 65 m|/min (ηάεε 

ηορέθδ ζηαεενά εκηυξ ± 10%) 

δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

SOP CAT-009 
 Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ± 1) °C ηνλ ειάρηζην  

Με πνήζδ 

ηορεθχκ δζείζδοζδξ 

PTFE ιε 

ηοπμπμζδιέκεξ 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

ρξφλν 

δηέιεπζεο 

1 0,05 5 ψζηε λα 

δζαζηάζεζξ 2 0,05 5 επηηεπρζεί 

 3 0,05 5 επίπεδν 

  Απνηέιεζκα δνθηκήο: 5 απφδνζεο 

  UoM: <1 1 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ 

ιεηά ηδ δμηζιή: 

Γζμβηςιέκμ 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 
Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: 25% οδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο 

 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA:  CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017 (Σελίδα 8 από 14)  

Τπμβναθή: 
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Υξφλνο / ιεπηά 

 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

  Υδιζηή μοζία: 37% Φμνιαθδεΰδδ 
 

  Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

 

BS EN Πιεξνθνξίεο Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: HPLC-DAD (πενζμδζηή ιέηνδζδ) 
 

16523-1:2015 δνθηκήο: Μέζμ ζοθθμβήξ: Απζμκζζιέκμ κενυ (ηθεζζηυξ 
ανυπμξ) 

 

ηαηά SATRA 
 Ροειυξ ακάδεοζδξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 45 _ 65 m|/min (ηάεε 

ηορέθδ ζηαεενά εκηυξ ± 10%) 

 

SOP CAT-025 
 Θενιμηναζία 

δμηζιήξ: 

 (23 ±1 ) °C  Επίπεδν 4 

Με πνήζδ 

ηορεθχκ 

δζείζδοζδξ PTFE 

ιε ηοπμπμζδιέκεξ 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

 

1  0,05 Μεηαλφ 181 ηαζ 240 
 

δζαζηάζεζξ 2 0,05 Μεηαλφ 121 ηαζ 180 
 

 3 0,05 Μεηαλφ 181 ηαζ 240 
 

  Απνηέιεζκα δνθηκήο: Μεηαμχ 121 θαη 180 
 

  UoM: Δείηε παξαθάησ 
 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ 

ιεηά ηδ δμηζιή: 

Γζμβηςιέκμ ηαζ απμπνςιαηζζιέκμ 

Γζα ημ SOP CAT-025, υπμο παναηδνμφκηαζ ηυζμ ημ Ρ1 υζμ ηαζ ημ Pu ζημ ίδζμ εφνμξ δεζβιαημθδρίαξ, δ 

ααεααζυηδηα εηθνάγεηαζ ςξ δ δζαθμνά πνυκμο ιεηαλφ ημο ιέζμο ζδιείμο ημο εφνμοξ ηαζ ημο 

πνμδβμφιεκμο πνυκμο δεζβιαημθδρίαξ. 

Αοηή δ ααεααζυηδηα πενζθαιαάκεηαζ ζημ ακαθενυιεκμ απμηέθεζια. 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 

Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: 37% θμνιαθδεΰδδ 

 

Ζ θμνιαθδεΰδδ πνμζδζμνίγεηαζ απυ δζαηνζηζηή δεζβιαημθδρία, ζοκεπχξ ημ βνάθδια ημο νοειμφ 

δζείζδοζδξ δεκ είκαζ ιζα μιαθή ηαιπφθδ. 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA:  CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017  (Σελίδα 9 από 14)  
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Υξφλνο / ιεπηά 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεηα ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

  Υδιζηή μοζία: 30% Τπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο 
 

  Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

 

BS EN Πιεξνθνξίεο Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: Ζθεηηνμπδιζηυξ ακζπκεοηήξ 
(πενζμδζηή ιέηνδζδ) 

Σα δείγκαηα 
πνπ 

16523-1:2015 δνθηκήο: Μέζμ ζοθθμβήξ: Απζμκζζιέκμ κενυ (ηθεζζηυξ ανυπμξ) δνθηκάζηεθαλ 

ηαηά SATRA 
 Ροειυξ ακάδεοζδξ ιέζμο ζοθθμβήξ: 45 _ 65 m|/min (ηάεε 

ηορέθδ ζηαεενά εκηυξ ± 10%) 

Δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

SOP CAT-025 
 Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ±1 ) °C  ηνλ ειάρηζην 

Με πνήζδ 

ηορεθχκ δζείζδοζδξ 

PTFE ιε 

ηοπμπμζδιέκεξ 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

ρξφλν 

δηέιεπζεο 

1  0,05 Μεηαλφ 6 ηαζ 10 ψζηε λα 

δζαζηάζεζξ 2 0,05 Μεηαλφ 0 ηαζ 5 επηηεπρζεί 

 3 0,05 Μεηαλφ 11 ηαζ 20 επίπεδν 

  Απνηέιεζκα δνθηκήο: Μεηαλφ 0 ηαζ 5 απφδνζεο 

  UoM: Δείηε παξαθάησ 1 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ 

ιεηά ηδ δμηζιή: 

Γζμβηςιέκμ ηαζ απμπνςιαηζζιέκμ 

Γζα ημ SOP CAT-025, υπμο παναηδνμφκηαζ ηυζμ ημ Ρ1 υζμ ηαζ ημ Pu ζημ ίδζμ εφνμξ δεζβιαημθδρίαξ, δ 

ααεααζυηδηα εηθνάγεηαζ ςξ δ δζαθμνά πνυκμο ιεηαλφ ημο ιέζμο ζδιείμο ημο εφνμοξ ηαζ ημο 

πνμδβμφιεκμο πνυκμο δεζβιαημθδρίαξ. 

Αοηή δ ααεααζυηδηα πενζθαιαάκεηαζ ζημ ακαθενυιεκμ απμηέθεζια. 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΡΤΘΜΟΤ ΔΘΕΘΔΤΗ 
Υδιζηή μοζία πνυηθδζδξ: 30% οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο 

Υξφλνο / ιεπηά 

Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ δζαηνζηζηή δεζβιαημθδρία, ζοκεπχξ ημ βνάθδια ημο 

νοειμφ δζείζδοζδξ δεκ είκαζ ιζα μιαθή ηαιπφθδ. 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA:  CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017 (Σελίδα 10 από 14)  

Τπμβναθή 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Δνθηκή/Θδηφηεη
α 

ηνηρεία 
αλαθνξάο 
δείγκαηνο: 

Γάκηζα ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα Απφδνζε 

BS EN 16523-

1:2015 ηαηά 

CP40 

Πιεξνθνξίεο 
δνθηκήο: 

Υδιζηή μοζία: 40% οδνμθεμνζηυ μλφ Σα δείγκαηα 

πνπ 

δνθηκάζηεθαλ 

δελ 

ηθαλνπνίεζαλ 

ηνλ ειάρηζην 

ρξφλν 

δηέιεπζεο ψζηε 

λα επηηεπρζεί 

επίπεδν 

απφδνζεο 1 

Κακμκζημπμζδιέκμξ νοειυξ δζείζδοζδξ (NPR): 1 
pg/cm

2
/min 

Σεπκζηή ακίπκεοζδξ: Αβςβζιυηδηα 

Μέζμ ζοθθμβήξ: Γζάθοια TISAB 

Θενιμηναζία δμηζιήξ: (23 ± 1) °C 

Δείγκα Πάρνο (mm) Υξφλνο δηέιεπζεο 

(ιεπηά) 

A 0,05 3 

C 0,05 3 

D 0,05 3 

 Απνηέιεζκα δνθηκήο: 3 

UoM: 
 

Οπηζηή ειθάκζζδ δεζβιάηςκ ιεηά 

ηδ δμηζιή: 

Απμπνςιαηζζιέκμ 

Ζ δμηζιή δζεκενβήεδηε απυ ελςηενζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ακαθένεδηακ ιε ηα ζημζπεία ακαθμνάξ 
CP210817A/EA 

CP210817A/EA 
Ομογενές σκούρο μοβ γάντι εξέτασης νιτριλίου χωρίς πούδρα έναντι υδροφθορικού οξέος 4096 

 

Χρόνος (λεπτά) 
 --- 110917 A  --- 110917/C  --- 110917/D 
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Τπμβναθή: 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Σμ BS EN 16523-1:2015 δεκ απαζηεί ακαθμνά ηςκ ηζιχκ πάπμοξ ημο δείβιαημξ δμηζιήξ, αοηέξ μζ 

πθδνμθμνίεξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ιυκμ. 

Σμ ιέζμ ζοθθμβήξ απυ ηάεε ηορέθδ ακαθφεηαζ ιία θμνά ηάεε 6 θεπηά. Λυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ 

ηεπκζηήξ ακίπκεοζδξ, δ εθάπζζηδ ζοπκυηδηα δεζβιαημθδρίαξ βζα ηεθζηά απμηεθέζιαηα < 60 θεπηχκ 

υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ ζημκ πίκαηα 1 ημο πνμηφπμο BS EN 16523-1:2015 δεκ είκαζ δοκαηή. Ο πνυκμξ 

δζέθεοζδξ οπμθμβίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ βναιιζηήξ πανειαμθήξ ιεηαλφ ηςκ δζαηνζηχκ ζδιείςκ 

δεζβιαημθδρίαξ. 

Ζ δζέθεοζδ εηθνάγεηαζ ςξ εφνμξ ιεηαλφ δζαηνζηχκ ζδιείςκ δεζβιαημθδρίαξ υπμο μ ιέζμξ νοειυξ 

δζείζδοζδξ οπενααίκεζ ημ NPR. Λυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ ηεπκζηήξ ακίπκεοζδξ, δ εθάπζζηδ 

ζοπκυηδηα δεζβιαημθδρίαξ υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ ζημκ πίκαηα 1 ημο πνμηφπμο BS EN 16523-1:2015 
δεκ είκαζ δοκαηή. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: 

 

Γάκηζα πμο πενζβνάθμκηαζ ςξ βάκηζα 

ελέηαζδξ κζηνζθίμο πςνίξ πμφδνα 

Hartalega NGC Sdn Bhd 
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Τπμβναθή 

 

 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΟΡΟΘ ΚΑΘ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή/ΚΑΘ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Οζ ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ, μζ οπδνεζίεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ή δ πχθδζδ αβαεχκ οπυηεζκηαζ ζημοξ 
υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά παναηάης ηαζ (ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 
5.2) ζε υθεξ ηζξ άθθεξ πνμτπμεέζεζξ, εββοήζεζξ ηαζ δδθχζεζξ, νδηέξ ή ζζςπδνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ εεζιζηά 
ιε αοηέξ ηαζ ελαζνμφκηαζ δζά ημο πανυκημξ. 

1.2 Ζ SATRA Technology Centre Limited, μζ εοβαηνζηέξ ηδξ ηαζ μζ ζοζπεηζγυιεκεξ ιε αοηήκ εηαζνείεξ (εθελήξ 
ζημ πανυκ ακαθένμκηαζ ςξ «SATRA») ιπμνεί κα εηηεθεί οπδνεζίεξ βζα αβαεά ή κα πανέπεζ αβαεά ζε 
άημια ή μκηυηδηεξ (δδιυζζεξ, ζδζςηζηέξ ή ηοαενκδηζηέξ) πμο εηδίδμοκ μδδβίεξ (εθελήξ ζημ πανυκ ιε ημκ 
υνμ «Πεθάηδξ»). Έηαζημξ εη ηςκ ακςηένς είκαζ επίζδξ βκςζηυξ λεπςνζζηά ςξ οιααθθυιεκμξ, ή απυ 
ημζκμφ ςξ οιααθθυιεκμζ. 

1.3 Αοημί μζ υνμζ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ εα ζζπφμοκ βζα ηδ φιααζδ ιεηαλφ ηδξ SATRA ηαζ ημο Πεθάηδ ιε ηδκ 
ελαίνεζδ ηοπυκ άθθςκ υνςκ πμο μ Πεθάηδξ εκδέπεηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα επζαάθεζ ή πμο εκδέπεηαζ κα 
οπμκμμφκηαζ αάζεζ ειπμνίμο, εείιμο, πναηηζηήξ ή πμνείαξ ζοκαθθαβχκ. 

1.4 Δθυζμκ δεκ έπεζ ζοιθςκδεεί ηάηζ δζαθμνεηζηυ εββνάθςξ, ηακέκα ιένμξ εηηυξ ημο Πεθάηδ δεκ έπεζ ημ 
δζηαίςια κα πανέπεζ μδδβίεξ ή πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα Αβαεά ή ηζξ Τπδνεζίεξ πμο απαζημφκηαζ ή ιε ηδκ 
πανάδμζδ αβαεχκ, απμηεθεζιάηςκ, ακαθμνχκ ή πζζημπμζδηζηχκ. 

1.5 Όθεξ μζ ακαθμνέξ ζε αοημφξ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ακαθένμκηαζ ζηα ελήξ: 

(a) «φιααζδ» είκαζ δ ζφιααζδ ιεηαλφ ηδξ SATRA ηαζ ημο Πεθάηδ βζα ηδκ πανμπή Αβαεχκ ή Τπδνεζζχκ πμο 
πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ αοηχκ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηαζ 

(b) «Τπδνεζίεξ» είκαζ μζ ενβαζίεξ ή μζ οπδνεζίεξ πμο πνυηεζηαζ κα παναζπεεμφκ ή κα εηηεθεζημφκ δοκάιεζ ηδξ 
φιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανμπή θμβζζιζημφ, 
ελανηδιάηςκ ηαζ ακαθχζζιςκ) ηαζ 

(c) «Αβαεά» είκαζ μ ελμπθζζιυξ, ηα ακαθχζζια ή άθθα θοζζηά είδδ πμο πςθμφκηαζ δοκάιεζ ηδξ φιααζδξ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εββνάθςκ, ζπεδζαβναιιάηςκ ή άθθςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 
θεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ). 

1.6 Όθα ηα ζπεδζαβνάιιαηα, ηα πενζβναθζηά οθζηά, μζ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημ δζαθδιζζηζηυ οθζηυ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ θοθθαδίςκ ηαζ ηαηαθυβςκ) εηδίδμκηαζ ή δδιμζζεφμκηαζ ιε ιμκαδζηυ ζημπυ ηδκ 
πανμπή έκδεζλδξ ηςκ αβαεχκ ή οπδνεζζχκ πμο πενζβνάθμκηαζ ηαζ δεκ εα απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ φιααζδξ. 

1.7 Όπμο δ SATRA ηαζ μ Πεθάηδξ ζοιθςκμφκ υηζ δ πχθδζδ Αβαεχκ εα δζέπεηαζ απυ ημοξ υνμοξ Incoterms 
2010 (ή μπμζαδήπμηε επαηυθμοεδ ακαεεχνδζή ημοξ), ηυηε δ πχθδζδ εα δζέπεηαζ απυ ημκ ζπεηζηυ ηνυπμ 
ιεηαθμνάξ Incoterms πμο ζοιθςκείηαζ απυ ηδ SATRA ηαζ ημκ Πεθάηδ. 

2. ΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

2.1 Όπμο δ SATRA έπεζ ζοιθςκήζεζ κα εηηεθέζεζ ηζξ Τπδνεζίεξ ή κα πανάζπεζ ηα Αβαεά αάζεζ πίζηςζδξ, ηυηε 
μζ υνμζ πθδνςιήξ είκαζ 21 ηαεανέξ διένεξ απυ ηδκ διενμιδκία ημο ηζιμθμβίμο, εθυζμκ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ 
ηάηζ δζαθμνεηζηυ ηαζ εκδέπεηαζ κα απαζηείηαζ ιενζηή πθδνςιή πνζκ απυ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Τπδνεζζχκ ή 
ηςκ Αβαεχκ. ε πενίπηςζδ πμο μ Πεθάηδξ δεκ ηαημνεχκεζ κα πνμαεί ζε πθδνςιή υπςξ έπεζ ζοιθςκδεεί, 
δ SATRA εα έπεζ ημ δζηαίςια κα παναηναηήζεζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ ή κα 
αηονχζεζ ηδ φιααζδ. Ζ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνεχζεζ ηυημ επί μπμζαζδήπμηε θδλζπνυεεζιδξ 
πθδνςιήξ ιε πμζμζηυ 1,5% ημκ ιήκα πμο αενμίγεηαζ ζε διενήζζα αάζδ απυ ηδκ διενμιδκία μθεζθήξ ημο 
ηζιμθμβίμο έςξ ηδκ διενμιδκία παναθααήξ ηδξ πθδνςιήξ. 

2.2 Όπμο δ πανμπή Τπδνεζζχκ ή δ πχθδζδ Αβαεχκ οπυηεζηαζ ζε πνμηζιμθυβζμ (proforma), ηυηε δ SATRA δεκ 
εα οπμπνεμφηαζ κα λεηζκήζεζ ηδκ ενβαζία βζα ηδκ πανμπή ηςκ Αβαεχκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ έςξ ιεηά ηδκ 
ηαηααμθή ηδξ πθήνμοξ πθδνςιήξ ςξ εηηαεανζζιέκα πμζά ζηδ SATRA. 

2.3 Ζ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια πνέςζδξ βζα μπμζαδήπμηε ηαζ βζα υθεξ ηζξ δαπάκεξ ιε ηζξ μπμίεξ 
επζαανφκεηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ Τπδνεζζχκ πμο απαζηεί μ Πεθάηδξ. Μμθμκυηζ δ SATRA εα 
πνμζπαεεί ηαζ εα πανέπεζ ιζα εηηίιδζδ ηςκ εκ θυβς δαπακχκ, αοηέξ εκδέπεηαζ κα αθθάλμοκ ςξ 
απμηέθεζια πενζζηάζεςκ εηηυξ ημο εθέβπμο ηδξ SATRA. 

2.4 Δθυζμκ δεκ έπεζ ζοιθςκδεεί εββνάθςξ ηάηζ δζαθμνεηζηυ, δ ηζιή βζα ηα Αβαεά ή ηζξ Τπδνεζίεξ εα είκαζ δ 
ηζιή πμο μνίγεηαζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ παναββεθίαξ. Ζ SATRA δεκ εα δεζιεφεηαζ απυ μπμζαδήπμηε ηζιή 
έπεζ πνμζθενεεί, δ μπμία δεκ οπάνπεζ εββνάθςξ. ηζξ ηζιέξ βζα ηδκ πχθδζδ Αβαεχκ πενζθαιαάκμκηαζ 
εήηεξ ηαζ οθζηά ζοζηεοαζίαξ, αθθά υπζ ιέζμ ιεηαθμνάξ ή εβηαηάζηαζδ, βζα ηα μπμία εα πανέπεηαζ 
πνμζθμνά λεπςνζζηά ηαζ υπςξ ζοιθςκείηαζ ιε ημκ Πεθάηδ. 

2.5 Οζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ απυ ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ βζα πενίμδμ 90 διενχκ, εθυζμκ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ή 
ζοιθςκείηαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ εββνάθςξ. 

2.6 ε πενίπηςζδ πμο μ Πεθάηδξ ηαηαζηεί αθενέββομξ, πνεμημπήζεζ, ηεεεί οπυ εκημθή δζαπείνζζδξ, ηεεεί οπυ 
εηηαεάνζζδ ή πηχπεοζδ ή πνμαεί ζε δζαηακμκζζιμφξ ιε πζζηςηέξ, δ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα 
αηονχζεζ ηδ φιααζδ ηαζ κα ηενιαηίζεζ ηδκ πανμπή ηςκ Αβαεχκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ. Όπμο δ φιααζδ ιε 
ηδ SATRA θφεηαζ, υθα ηα ακελυθθδηα πνήιαηα πμο μθείθμκηαζ απυ ημκ Πεθάηδ ζηδ SATRA εα είκαζ άιεζα 
πθδνςηέα ηαζ ηοπυκ οθζηά πμο έπμοκ παναζπεεεί απυ ηδ SATRA ζημκ Πεθάηδ εα επζζηναθμφκ. Ζ θφζδ ηδξ 
φιααζδξ εα πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ μπμζμοδήπμηε ηεηηδιέκμο δζηαζχιαημξ ηδξ SATRA. 

2.7 Όθα ηα ηζιμθυβζα πμο εηδίδμκηαζ απυ ηδ SATRA είκαζ πθδνςηέα ζημ αηέναζμ. Ο Πεθάηδξ είκαζ οπεφεοκμξ 
βζα ηδκ πθδνςιή παναηνάηδζδξ ηαζ ηοπυκ άθθςκ θυνςκ ηαζ υθςκ ηςκ δαζιχκ εζζαβςβήξ. Οζ πθδνςιέξ 
πμο πναβιαημπμζμφκηαζ πνμξ ηδ SATRA δεκ εα ιεζχκμκηαζ ηαηά ηα εκ θυβς πμζά. 

2.8 Ο Πεθάηδξ δεκ εα δζηαζμφηαζ κα παναηναηήζεζ ή κα ακααάθεζ πθδνςιή μθεζθυιεκδ πνμξ ηδ SATRA ςξ 
απμηέθεζια μπμζαδήπμηε δζαθςκίαξ ή ακηαλίςζδξ εκδέπεηαζ κα δζαηοπχζεζ ηαηά ηδξ SATRA. 

2.9 Ζ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια εκενβεζχκ έκακηζ ημο Πεθάηδ ιε ζηυπμ ηδ ζοθθμβή απθήνςηςκ αιμζαχκ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ δζηαζηζηχκ εκενβεζχκ. Όθεξ μζ αιμζαέξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εκ θυβς εκένβεζεξ 
εα πθδνχκμκηαζ απυ ημκ Πεθάηδ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ κμιζηχκ αιμζαχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ ελυδςκ. 

2.10 Όπμο πνμηφπημοκ απνυαθεπηα έλμδα ςξ απμηέθεζια ηδξ πανμπήξ ηςκ Αβαεχκ ή ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ 
Τπδνεζζχκ, δ SATRA εα εκδιενχκεζ ημκ Πεθάηδ αιέζςξ, αθθά δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνεχζεζ επζπθέμκ 
έλμδα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκ θυβς ελυδςκ ηαζ δαπακχκ. 

3. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

3.1 Όθα ηα δζηαζχιαηα πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ πμο ακήημοκ ζε έκακ οιααθθυιεκμ πνζκ απυ ηδ ζφκαρδ ηδξ 
φιααζδξ εα παναιείκμοκ ζηδκ ζδζμηηδζία ημο ζοβηεηνζιέκμο οιααθθυιεκμο. Κακέκαξ υνμξ ζηδκ 
πανμφζα φιααζδ δεκ εα επζηνέπεζ ηδ ιεηαθμνά μπμζμοδήπμηε δζηαζχιαημξ πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ απυ 
ημκ έκακ οιααθθυιεκμ ζημκ άθθμκ. 

3.2 ε πενίπηςζδ οπδνεζζχκ πζζημπμίδζδξ, δ πνήζδ ζδιάηςκ πζζημπμίδζδξ απυ ημκ Πεθάηδ εκδέπεηαζ κα 
οπυηεζηαζ ζε εεκζημφξ ηαζ δζεεκείξ κυιμοξ ηαζ ηακμκζζιμφξ. Ζ εοεφκδ βζα ηδ πνήζδ αοηχκ ηςκ ζδιάκζεςκ 
πζζημπμίδζδξ αανφκεζ απμηθεζζηζηά ημκ Πεθάηδ. 

3.3 Όθα ηα δζηαζχιαηα πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ βζα ακαθμνέξ, ζπεδζαβνάιιαηα, βναθήιαηα, δζαβνάιιαηα, 
θςημβναθίεξ ή μπμζμδήπμηε άθθμ οθζηυ (ζε μπμζμδήπμηε ιέζμ) πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ SATRA δοκάιεζ 
ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ εα ακήημοκ ζηδ SATRA. Ο Πεθάηδξ εα έπεζ ημ δζηαίςια κα πνδζζιμπμζεί ημ εκ 
θυβς οθζηυ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ. 

3.4 Ο Πεθάηδξ απμδέπεηαζ ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ δ SATRA δζαηδνεί μπμζμδήπμηε ηαζ υθα ηα δζηαζχιαηα 
ζδζμηηδζίαξ βζα έκκμζεξ, ζδέεξ ηαζ επζκμήζεζξ πμο εκδέπεηαζ κα πνμηφρμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
πνμεημζιαζίαξ ή ηδξ πανμπήξ μπμζαδήπμηε ακαθμνάξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηοπυκ παναδμηέςκ πμο 
πανέπμκηαζ απυ ηδ SATRA ζημκ Πεθάηδ) ηαζ ηδξ πανμπήξ ηςκ Τπδνεζζχκ πνμξ ημκ Πεθάηδ. 

3.5 Όθα ηα δζηαζχιαηα πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ βζα μπμζμδήπμηε θμβζζιζηυ παναζπεεεί πνμξ ημκ Πεθάηδ εα 
ακήημοκ ζηδ SATRA ή ημοξ αδεζμδυπμοξ ηδξ SATRA. Ακαθμνζηά ιε ηδκ πχθδζδ ηςκ SATRA Timeline, 
SATRASUMM ηαζ SATRA Visionstitch, εθυζμκ μ Πεθάηδξ είκαζ ιέθμξ ηδξ SATRA ηαζ έπεζ πθδνχζεζ ηδκ 
εηήζζα πνέςζδ Smartcare, ηυηε μ Πεθάηδξ εα δζηαζμφηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ θμβζζιζηυ βζα δζηή ημο 
εζςηενζηή πνήζδ ηαζ εα δζηαζμφηαζ κα θάαεζ ιζηνέξ ακαααειίζεζξ ηαζ δζμνεχζεζξ θμβζζιζημφ. Ζ SATRA 
ιπμνεί ςζηυζμ κα ηενιαηίζεζ ηδκ πανμπή ακαααειίζεςκ ηαζ δζμνεχζεςκ θμβζζιζημφ βζα παθαζυηενεξ 
εηδυζεζξ ημο θμβζζιζημφ ηζξ μπμίεξ δεκ εεςνεί πθέμκ ηαηάθθδθεξ πνμξ οπμζηήνζλδ. Σα δζηαζχιαηα ημο 
Πεθάηδ βζα πνήζδ ημο θμβζζιζημφ ηαζ θήρδ ακαααειίζεςκ ηαζ δζμνεχζεςκ θμβζζιζημφ εα ηενιαηζζημφκ ακ 
μ Πεθάηδξ δεκ πθδνχζεζ ηδκ εηήζζα πνέςζδ Smartcare. Οζ ζδιακηζηέξ ακαααειίζεζξ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ 
ζημ δζηαίςια βζα ακαααειίζεζξ, αθθά ιπμνμφκ κα πνμζθενεμφκ απυ ηδ SATRA ηαηά δζαζηήιαηα ιε 
επζπθέμκ πνέςζδ. 

3.6 Ζ SATRA εα ηδνεί υθεξ ηζξ εεζιζηέξ δζαηάλεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμζηαζία δεδμιέκςκ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εκδεζηηζηά ηςκ δζαηάλεςκ ημο Νυιμο πενί πνμζηαζίαξ δεδμιέκςκ 1998. ημκ 
ααειυ πμο δ SATRA επελενβάγεηαζ ή απμηηά πνυζααζδ ζε πνμζςπζηά δεδμιέκα ζε ζφκδεζδ ιε ηζξ 
Τπδνεζίεξ ή άθθςξ ζε ζφκδεζδ ιε ηδκ πανμφζα φιααζδ, εα θαιαάκεζ υθα ηα εφθμβα ηεπκζηά ηαζ 
μνβακςηζηά ιέηνα χζηε κα δζαζθαθίγεζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ εκ θυβς δεδμιέκςκ (ηαζ εα πνμθοθάζζεζ ηα εκ 
θυβς δεδμιέκςκ απυ ιδ ελμοζζμδμηδιέκδ ή πανάκμιδ επελενβαζία, αημφζζα απχθεζα, ηαηαζηνμθή ή 
γδιζά). 
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4. ΑΝΑΣΟΛΖ Ή ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

4.1 Ζ αηφνςζδ απυ ημκ Πεθάηδ παναββεθζχκ βζα Αβαεά ή Τπδνεζίεξ εα είκαζ απμδεηηή ιυκμ ιε πνμδβμφιεκδ 
ζοιθςκία ιε ηδ SATRA ηαζ ζοκήεςξ εα οπάνπεζ πνέςζδ. 

4.2 Ζ SATRA δεκ εα είκαζ οπεφεοκδ βζα ηοπυκ ηαεοζηένδζδ ή απμηοπία πανμπήξ ηςκ Αβαεχκ ή Τπδνεζζχκ 
θυβς πενζζηάζεςκ πένακ ημο εφθμβμο εθέβπμο ηδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηοπυκ απμηοπίαξ απυ ημκ 
Πεθάηδ κα ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο). Ακ πνμηφρεζ μπμζαδήπμηε ηέημζα πενίζηαζδ πμο 
απμηνέπεζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ ή ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ Τπδνεζζχκ απυ ηδ SATRA, ηυηε δ SATRA 
εα δζηαζμφηαζ κα αηονχζεζ ή κα επακαπνμβναιιαηίζεζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ ηαηά 
ηδ δζαηνζηζηή ηδξ εοπένεζα. ε πενίπηςζδ αηφνςζδξ, δ SATRA εα δζηαζμφκηαζ κα δζαηδνήζεζ υθεξ ηζξ 
αιμζαέξ πμο έπμοκ πθδνςεεί απυ ημκ Πεθάηδ βζα Αβαεά ή Τπδνεζίεξ πμο έπμοκ ήδδ παναζπεεεί, αθθά εα 
επζζηνέρεζ ζημκ πεθάηδ ηοπυκ αιμζαέξ πμο έπμοκ πθδνςεεί απυ ημκ Πεθάηδ βζα Αβαεά ή Τπδνεζίεξ πμο 
δεκ έπμοκ αηυια παναζπεεεί. Ο Πεθάηδξ δεκ εα θένεζ εοεφκδ βζα ηοπυκ ιδ επζζηνέρζιεξ δαπάκεξ πμο 
έπμοκ ήδδ επζαανφκεζ ηδ SATRA ζε ζπέζδ ιε Αβαεά ή Τπδνεζίεξ πμο δεκ έπμοκ αηυια παναζπεεεί, πανά 
ιυκμ ακ δ αηφνςζδ μθείθεηαζ ζηδκ απμηοπία ημο Πεθάηδ κα ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο δοκάιεζ 
ηδξ φιααζδξ. 

5. ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

5.1 Οζ ακαθμνέξ εηδίδμκηαζ αάζεζ πθδνμθμνζχκ, εββνάθςκ ή/ηαζ δεζβιάηςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ζηδ SATRA 
απυ ημκ Πεθάηδ ή εη ιένμοξ ημο Πεθάηδ ηαζ πανέπμκηαζ απμηθεζζηζηά πνμξ υθεθμξ ημο Πεθάηδ πμο είκαζ 
οπεφεοκμξ κα δνα υπςξ εεςνεί ηαηάθθδθμ αάζεζ ηςκ εκ θυβς ακαθμνχκ ηαζ εονδιάηςκ. Με ηδκ 
επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 5.2, μφηε δ SATRA μφηε μπμζμζδήπμηε απυ ημοξ οπαθθήθμοξ, ημοξ εηπνμζχπμοξ ή 
ημοξ οπενβμθάαμοξ ηδξ δεκ εα θένμοκ εοεφκδ απέκακηζ ζημκ Πεθάηδ ή ζε μπμζμδήπμηε ηνίημ ιένμξ βζα 
ηοπυκ εκένβεζεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ή δεκ ακαθαιαάκμκηαζ αάζεζ ηςκ εκ θυβς εονδιάηςκ ηαζ ακαθμνχκ, 
μφηε βζα ηοπυκ εζθαθιέκα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια αζαθχκ, εζθαθιέκςκ, αηεθχκ, 
παναπθακδηζηχκ ή ρεοδχκ πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ παναζπεεεί ζηδ SATRA. 

5.2 Κακέκαξ απυ ημοξ πανυκηεξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ δεκ εα πενζμνίγεζ ή απμηθείεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ SATRA 
βζα ηα ελήξ: 

(a) εάκαημξ ή ηναοιαηζζιυξ πμο πνμηαθείηαζ απυ αιέθεζά ηδξ ή απυ αιέθεζα ηςκ οπαθθήθςκ ή ηςκ 
εηπνμζχπςκ ηδξ, 

(b) απάηδ ή απαηδθή εζθαθιέκδ δήθςζδ, 
(c) πανααίαζδ ηςκ υνςκ πμο οπμκμμφκηαζ απυ ηδκ Δκυηδηα 12 ημο Νυιμο πενί πχθδζδξ αβαεχκ ημο 1979, 
(d) εθαηηςιαηζηά πνμσυκηα δοκάιεζ ημο Νυιμο πενί πνμζηαζίαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ημο 1987 ή 
(e) μπμζαδήπμηε άθθδ εοεφκδ δ μπμία δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί ή κα απμηθεζζηεί απυ ηδκ ζζπφμοζα 

κμιμεεζία. 

5.3 Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 5.2, δ SATRA δεκ εα θένεζ εοεφκδ έκακηζ ημο Πεθάηδ είηε ζοιααηζηά, είηε 
ιέζς αδζημπναλίαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αιέθεζαξ), πανααίαζδξ εεζιζημφ ηαεήημκημξ ή ιε άθθμκ 
ηνυπμ πμο πνμηφπηεζ ιε αάζδ ή ζε ζφκδεζδ ιε ηδ φιααζδ βζα απχθεζα ηενδχκ, πςθήζεςκ, ζοιαάζεςκ, 
ακαιεκυιεκςκ ελμζημκμιήζεςκ, απχθεζα ή γδιζά ηαθήξ θήιδξ ή μπμζαδήπμηε έιιεζδ ή ζοκεπαβυιεκδ 
απχθεζα. 

5.4 Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 5.2, δ μθζηή ζοβηεκηνςηζηή εοεφκδ ηδξ SATRA έκακηζ ημο Πεθάηδ, είηε 
ζοιααηζηά, είηε ιέζς αδζημπναλίαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αιέθεζαξ), πανααίαζδξ εεζιζημφ 
ηαεήημκημξ ή ιε άθθμκ ηνυπμ πμο πνμηφπηεζ ιε αάζδ ή ζε ζφκδεζδ ιε ηδ φιααζδ εα πενζμνίγεηαζ ζημ 
ζοκμθζηυ πμζυ ηςκ αιμζαχκ βζα ηζξ Τπδνεζίεξ ή ζηδκ ηζιή ηςκ Αβαεχκ (ελαζνμοιέκμο ηοπυκ θυνμο 
πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ή άθθμο θυνμο πςθήζεςκ ή δαπακχκ) πμο είκαζ πθδνςηέμ απυ ημκ Πεθάηδ πνμξ ηδ 
SATRA δοκάιεζ ηδξ φιααζδξ ή ζημ πμζυ ηςκ 100.000 £, υπμζμ πμζυ είκαζ ιζηνυηενμ. 

6. ΓΗΑΦΟΡΑ 

6.1 Ακ μπμζαδήπμηε ιία ή πενζζζυηενεξ δζαηάλεζξ αοηχκ ηςκ πνμτπμεέζεςκ δζαπζζηςεεί υηζ είκαζ πανάκμιεξ ή 
ακεθάνιμζηεξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, δ εβηονυηδηα, δ κμιζιυηδηα ηαζ δ δοκαηυηδηα επζαμθήξ ηςκ 
οπυθμζπςκ δζαηάλεςκ δεκ εα επδνεαζηεί μφηε εα δζαηαναπηεί ιε ηακέκακ ηνυπμ θυβς αοημφ. 

6.2 Καηά ηδκ πμνεία ηδξ πανμπήξ ηςκ Αβαεχκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ ηαζ βζα πενίμδμ εκυξ έημοξ εθελήξ, μ Πεθάηδξ 
δεκ εα δεθεάζεζ άιεζα ή έιιεζα, εκεαννφκεζ ή πνμηείκεζ ζημοξ οπαθθήθμοξ ηδξ SATRA κα απμπςνήζμοκ 
απυ ηδκ απαζπυθδζή ημοξ ζηδ SATRA. 

6.3 Ζ πνήζδ ηδξ εηαζνζηήξ μκμιαζίαξ ή ηςκ ηαηαηεεεζιέκςκ ζδιάηςκ ηδξ SATRA βζα ζημπμφξ δζαθήιζζδξ δεκ 
επζηνέπεηαζ πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ βναπηή ελμοζζμδυηδζδ ηδξ SATRA. 

6.4 Όθεξ μζ ακαθμνέξ ηαζ δ ηεηιδνίςζδ πμο πανέπμκηαζ ζημκ Πεθάηδ δοκάιεζ ηδξ φιααζδξ παναιέκμοκ 
ζδζμηηδζία ηδξ SATRA έςξ υημο πθδνςεμφκ ζημ αηέναζμ. Τπυ ηαιία πενίζηαζδ δεκ εα οπενζζπφεζ δ 
εκημθή αβμνάξ εκυξ Πεθάηδ ηδξ δζαηήνδζδξ ημο ηίηθμο ηδξ SATRA ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα νήηνα. 

6.5 Ο Πεθάηδξ ακαβκςνίγεζ υηζ ηαηά ηδ ζφκαρδ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ δεκ έπεζ ααζζζηεί ζε ηαιία δήθςζδ, 
εββφδζδ, ζφιααζδ εκεπφνμο ή άθθδ δζαζθάθζζδ (ιε ελαίνεζδ υζα μνίγμκηαζ ή ακαθένμκηαζ ζημοξ πανυκηεξ 
υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ) πμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ή βζα θμβανζαζιυ ηδξ SATRA ή μπμζμοδήπμηε 
άθθμο ιένμοξ πνζκ απυ ηδ ζφκαρδ ηδξ φιααζδξ. Ο Πεθάηδξ απμπμζείηαζ υθςκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηςκ 
δζμνεςηζηχκ ιέηνςκ ηα μπμία, εηηυξ αοηήξ ηδξ νήηναξ, εκδέπεηαζ κα δζαηίεεκηαζ άθθςξ ακαθμνζηά ιε 
μπμζαδήπμηε ηέημζα δήθςζδ, εββφδζδ, ζφιααζδ εκεπφνμο ή άθθδ δζαζθάθζζδξ. 

6.6 Όθεξ μζ δζαηάλεζξ ηδξ φιααζδξ πμο πενζμνίγμοκ ή απμηθείμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ SATRA πνμμνίγμκηαζ επίζδξ 
κα είκαζ πνμξ υθεθμξ ηδξ ιδηνζηήξ εηαζνείαξ ηδξ SATRA (μκμιάγεηαζ SATRA ηαζ είκαζ εηαζνεία πμο 
πενζμνίγεηαζ αάζεζ εββφδζδξ ηαζ έπεζ ζοζηαεεί ζηδκ Αββθία ηαζ ηδκ Οοαθία ιε ανζειυ εηαζνείαξ 00153475), 
ηαζ εα ιπμνμφκ ακηίζημζπα κα επζαθδεμφκ απυ ηδκ εκ θυβς ιδηνζηή εηαζνεία ηαεχξ ηαζ απυ ηδ SATRA ή 
ηαζ ακηί αοηήξ απυ ηδ SATRA, ηαζ ζηδ αάζδ υηζ μπμζμζδήπμηε πενζμνζζιυξ εοεφκδξ ηδξ SATRA εα ζζπφεζ 
βζα αοηήκ ηαζ βζα ηδκ εκ θυβς ιδηνζηή εηαζνεία ζοβηεκηνςηζηά. 

7. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

7.1 Δθυζμκ δεκ απμηθείεηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημοξ υνμοξ ιζαξ λεπςνζζηήξ ζφιααζδξ ιεηαλφ ηδξ SATRA ηαζ ημο 
Πεθάηδ, ηα αηυθμοεα εα ζζπφμοκ βζα υθα ηα παναδμηέα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ακαθμνχκ, ζοιαμοθχκ, 
ζπεδζαβναιιάηςκ, θςημβναθζχκ, πνμδζαβναθχκ, δεδμιέκςκ ή άθθςκ ιμνθχκ ιέζςκ. 

7.2 Σα παναδμηέα πμο ακαθένμκηαζ ζηδ νήηνα 7.1 δεκ εα ημζκμπμζμφκηαζ ζε ηνίηα ιένδ μφηε εα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζηαζηζηέξ δζαδζηαζίεξ πςνίξ ηδ ζοβηαηάεεζδ ηδξ SATRA. 

7.3 Όπμο δ SATRA έπεζ πανάζπεζ ζοβηαηάεεζδ βζα ημζκμπμίδζδ μπμζςκδήπμηε παναδμηέςκ οπδνεζζχκ πμο 
ακαθένμκηαζ ζηδ νήηνα 7.1, μ Πεθάηδξ εα εθζζηά ηδκ πνμζμπή ημο ηνίημο ιένμοξ ζε αοημφξ ημοξ υνμοξ 
επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ ηαζ ζηδ αάζδ οπυ ηδκ μπμία δ SATRA ακαθαιαάκεζ ηδ δμηζιή, ηδκ ακαθμνά ηαζ ηζξ 
ζοιαμοθέξ. Ο Πεθάηδξ εα απμγδιζχζεζ ηδ SATRA βζα μπμζαδήπμηε ζπεηζηή απμηοπία. 

7.4 Σα παναδμηέα οπδνεζζχκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ νήηνα 7.1 οπμαάθθμκηαζ ζημκ Πεθάηδ ςξ ειπζζηεοηζηά 
έββναθα. Ζ ειπζζηεοηζηυηδηα εα ζοκεπίζεζ κα ζζπφεζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ, 
αθθά εα παφζεζ κα ζζπφεζ βζα πθδνμθμνίεξ ή βκχζεζξ πμο έπμοκ ηαηαζηεί δδιυζζεξ πςνίξ πανααίαζδ ηδξ 
πανμφζαξ φιααζδξ απυ ημκ Πεθάηδ. 

7.5 Ο Πεθάηδξ δεκ εα απμζοκανιμθμβεί, αθαζνεί ελανηήιαηα ή εηηεθεί μπμζαδήπμηε ιμνθή ακάθοζδξ ζε αβαεά 
ή οθζηά πμο πςθμφκηαζ απυ ηδ SATRA βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιδπακζηήξ ή ηδξ ελαζθάθζζδξ 
πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή, ημ πενζεπυιεκμ ή ηδ ζφκεεζδ ημο είδμοξ πςνίξ ηδ ζοβηαηάεεζδ ηδξ 
SATRA. 

8. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

8.1 Καιία ηνμπμπμίδζδ αοηήξ ηδξ φιααζδξ δεκ εα ζζπφεζ, εθυζμκ δεκ είκαζ έββναθδ, δεκ ακαθένεηαζ νδηά βζα 
ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηήξ ηδξ φιααζδξ ηαζ δεκ οπμβνάθεηαζ απυ ελμοζζμδμηδιέκμ οπμβνάθμκηα ηαζ ηςκ 
δφμ οιααθθμιέκςκ. 

9. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΩΝΗΩΝ 

9.1 Ακ οπάνλεζ δζαθςκία ιεηαλφ ηςκ οιααθθμιέκςκ αοηήξ ηδξ οιθςκίαξ, αοημί ακαθαιαάκμοκ κα δνάζμοκ 
ηαθή ηδ πίζηεζ ηαζ κα ηαηααάθθμοκ υθεξ ηζξ εφθμβεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ επίθοζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 
δζαθςκίαξ. 

9.2 Ζ απμηοπία επίθοζδξ μπμζαζδήπμηε δζαθςκίαξ ιέζς ζογδηήζεςκ ιεηαλφ ηςκ οιααθθμιέκςκ εα 
παναπέιπεηαζ, ζε πνχημ επίπεδμ, ζε δζαιεζμθάαδζδ πνμξ επίθοζδ. Οζ οιααθθυιεκμζ εα επζπεζνμφκ κα 
ζοιθςκήζμοκ βζα ημκ δζμνζζιυ εκυξ ιεζμθααδηή, αιέζςξ ιεηά ηδκ παναθααή, απυ μπμζμκδήπμηε απυ 
ημοξ δφμ, βναπηήξ εζδμπμίδζδξ βζα ηδ ζοιθςκία βζα ημκ εκ θυβς δζμνζζιυ. ε πενίπηςζδ πμο μζ 
οιααθθυιεκμζ δεκ ηαημνεχζμοκ κα ζοιθςκήζμοκ εκηυξ 21 διενχκ, μπμζμζδήπμηε απυ ημοξ δφμ 
οιααθθυιεκμοξ, αθμφ πανάζπεζ βναπηή εζδμπμίδζδ, ιπμνεί κα οπμαάθεζ αίηδζδ πνμξ ημκ εηάζημηε 
Πνυεδνμ ή Ακηζπνυεδνμ ημο Ηδνφιαημξ Πζζημπμζδιέκςκ Γζαζηδηχκ, βζα ημκ δζμνζζιυ εκυξ ιεζμθααδηή. 

9.3 ε πενίπηςζδ πμο δ ιεζμθάαδζδ απμηφπεζ, ελ μθμηθήνμο ή εκ ιένεζ, μπμζμζδήπμηε απυ ημοξ δφμ 
οιααθθυιεκμοξ ιπμνεί, αθμφ πανάζπεζ βναπηή εζδμπμίδζδ ηαζ εκηυξ είημζζ μηηχ διενχκ απυ αοηήκ, κα 
οπμαάθεζ αίηδζδ πνμξ ημκ εηάζημηε Πνυεδνμ ή Ακηζπνυεδνμ ημο Ηδνφιαημξ Πζζημπμζδιέκςκ Γζαζηδηχκ, βζα 
ημκ δζμνζζιυ εκυξ ιειμκςιέκμο δζαζηδηή βζα ηδκ ηεθζηή επίθοζδ. Ο δζαζηδηήξ δεκ εα έπεζ ηαιία ζφκδεζδ ιε 
ημκ ιεζμθααδηή ή ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ιεζμθάαδζδξ, πανά ιυκμ ακ ηαζ μζ δφμ οιααθθυιεκμζ ζοκαζκέζμοκ 

 _______ εββνάθςξ. Ζ δζαζηδζία εα δζέπεηαζ ηυζμ απυ ημκ Νυιμ πενί δζαζηδζίαξ ημο 1996 υζμ ηαζ απυ ημοξ Κακυκεξ 
εθεβπυιεκμο ηυζημοξ ημο 
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ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΡΟΘ ΚΑΘ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή/ΚΑΘ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

 

Ηδνφιαημξ Πζζημπμζδιέκςκ Γζαζηδηχκ (Έηδμζδ 2000) ή ηοπυκ ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ, μζ μπμίμζ Κακυκεξ 
εεςνείηαζ υηζ εκζςιαηχκμκηαζ ελ ακαθμνάξ ζε αοηήκ ηδ νήηνα. Ζ έδνα ηδξ δζαζηδζίαξ εα είκαζ δ Αββθία ηαζ 
δ Οοαθία. 

9.4 Ζ ενιδκεία ηδξ πανμφζα φιααζδξ εα δζέπεηαζ απυ ημοξ κυιμοξ ηδξ Αββθίαξ. Με ηδκ επζθφθαλδ ηςκ 
νδηνχκ 9.1, 9.2 ηαζ 9.3, μπμζαδήπμηε δζαθςκία πνμηφπηεζ απυ ή ζε ζφκδεζδ ιε ηδ φιααζδ εα οπυηεζηαζ 
ζηδκ απμηθεζζηζηή δζηαζμδμζία ηςκ δζηαζηδνίςκ ηδξ Αββθίαξ. Ωζηυζμ, μ οιααθθυιεκδξ πμο ελαζθαθίγεζ 
ιζα ηνίζδ ζηα εκ θυβς δζηαζηήνζα εα δζηαζμφηαζ κα ηδκ επζαάθεζ ζε μπμζμδήπμηε δζηαζηήνζμ επζθέλεζ. 

10. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

10.1 Ζ SATRA εα πανέπεζ Τπδνεζίεξ ιε εφθμβδ θνμκηίδα ηαζ δελζυηδηεξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 
μδδβίεξ ημο Πεθάηδ ηαζ υπςξ έπεζ επζαεααζςεεί απυ ηδ SATRA ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο ηδξ 
φιααζδξ. 

10.2 Οζ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ Τπδνεζζχκ πναβιαημπμζμφκηαζ ηαθή ηδ πίζηεζ ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ 
απυ ηδκ παναθααή ιζαξ βναπηήξ παναββεθίαξ, πθδνςιήξ πνμηζιμθμβίμο ακ απαζηείηαζ, πθήνςκ 
πθδνμθμνζχκ ηαζ δεζβιάηςκ βζα κα ιπμνεί δ SATRA κα πνμπςνήζεζ. 
Δκχ δ SATRA εα ηαηααάθεζ ηάεε πνμζπάεεζα κα εηπθδνχζεζ ηζξ εκ θυβς εηηζιήζεζξ, αοηέξ οπυηεζκηαζ ζε 
απνυαθεπηα ζοιαάκηα ηαζ ακ δεκ επζηεοπεμφκ δεκ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ αάζδ βζα μπμζαδήπμηε 
αλίςζδ. Ο πνυκμξ δεκ εα είκαζ μοζζχδδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

10.3 Σα απμηεθέζιαηα πμο πανέπμκηαζ ζηζξ ακαθμνέξ δμηζιχκ ή ζηα πζζημπμζδηζηά ακαθένμκηαζ ιυκμ ζηα 
δείβιαηα πμο οπμαθήεδηακ βζα ακάθοζδ ζηδ SATRA. Μζα ζηακμπμζδηζηή ακαθμνά δμηζιήξ δεκ οπμκμεί ιε 
ηακέκακ ηνυπμ υηζ ημ πνμσυκ πμο δμηζιάζηδηε εβηνίκεηαζ απυ ηδ SATRA ηαζ δεκ πανέπεηαζ ηαιία εββφδζδ 
ςξ πνμξ ηδκ απυδμζδ ημο δμηζιαζιέκμο πνμσυκημξ. 

10.4 Ζ SATRA ιπμνεί κα ακαεέζεζ υθεξ ή ιένμξ ηςκ Τπδνεζζχκ ζε οπενβμθάαμ ηαζ μ Πεθάηδξ ελμοζζμδμηεί ηδ 
SATRA κα ημζκμπμζήζεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακάθδρδ ηςκ Τπδνεζζχκ. 

10.5 Όπμο μ Πεθάηδξ γδηάεζ απυ ηδ SATRA κα πανεονεεεί ζηδ δμηζιή άθθςκ οπδνεζζχκ πμο ακαθαιαάκμκηαζ 
απυ ηνίημ ιένμξ, μ Πεθάηδξ ζοιθςκεί υηζ δ ιμκαδζηή εοεφκδ ηδξ SATRA είκαζ κα οπάνπεζ ηάπμζμξ πανχκ 
ηαηά ημκ πνυκμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμςεήζεζ ηα απμηεθέζιαηα ή κα επζαεααζχζεζ υηζ δ οπδνεζία 
πναβιαημπμζήεδηε. Ο Πεθάηδξ ζοιθςκεί υηζ εθυζμκ δεκ έπεζ ζοιθςκδεεί δζαθμνεηζηά δ SATRA δεκ είκαζ 
οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ή ηδ ααειμκυιδζδ μπμζμοδήπμηε ελμπθζζιμφ, πανά ιυκμ ακ πανέπεηαζ απυ 
ηδ SATRA. 

10.6 Δθυζμκ δεκ έπεζ ζοιθςκδεεί δζαθμνεηζηά εη ηςκ πνμηένςκ, ηα δείβιαηα δμηζιήξ εα δζαηδνμφκηαζ βζα 6 
εαδμιάδεξ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ ηεθζηήξ ακαθμνάξ ηαζ ιεηά απυ αοηυ ημ δζάζηδια εα απμννίπημκηαζ ηαζ 
δ SATRA εα παφεζ κα έπεζ μπμζαδήπμηε εοεφκδ βζα ηα εκ θυβς δείβιαηα. 

Όπμο δ θφζδ ηςκ δεζβιάηςκ ή ηςκ Τπδνεζζχκ πμο έπμοκ ακαθδθεεί μδδβεί ζε ελεζδζηεοιέκδ απυννζρδ, δ 
SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα δζμπεηεφζεζ ημ ηυζημξ ηδξ εκ θυβς απυννζρδξ ζημκ Πεθάηδ. Ζ 
απμεήηεοζδ βζα ιεβαθφηενεξ πενζυδμοξ εκδέπεηαζ κα είκαζ δοκαηή ιυκμ ακ ζοιθςκδεεί εη ηςκ πνμηένςκ 
ηαζ ιπμνεί κα επζθένεζ πνέςζδ απμεήηεοζδξ πθδνςηέα απυ ημκ Πεθάηδ. 

Όπμο είκαζ πναηηζηυ ηαζ ζοιθςκδεεί εη ηςκ πνμηένςκ, ηα δείβιαηα ιπμνμφκ κα επζζηναθμφκ ιε δαπάκδ 
ημο Πεθάηδ. Ωζηυζμ, ηα δείβιαηα ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηαηαζηνέθμκηαζ εκ ιένεζ ή ζοκμθζηά ζημ 
πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ πμο ακαθαιαάκεηαζ ηαζ δ SATRA δεκ ιπμνεί κα εββοδεεί υηζ ηα δείβιαηα εα 
επζζηναθμφκ «ςξ κέα» ζε ηαηάζηαζδ. 

10.7 Όπμο δ SATRA θαιαάκεζ έββναθα πμο ακηακαηθμφκ δεζιεφζεζξ ιεηαλφ ημο Πεθάηδ ηαζ ηνίηςκ ιενχκ ή 
έββναθα πμο ακήημοκ ζε ηνίηα ιένδ, ηα εκ θυβς έββναθα εα εεςνμφκηαζ εκδιενςηζηά ιυκμ ηαζ δεκ εα 
απαθθάζζμοκ ημκ Πεθάηδ απυ μπμζαδήπμηε ή απυ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ πνμξ ηδ SATRA. 

10.8 Ζ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνμααίκεζ ζε αθθαβέξ ζηζξ Τπδνεζίεξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ εκ θυβς 
αθθαβέξ δεκ επδνεάγμοκ μοζζςδχξ ηδ θφζδ ή ηδκ πμζυηδηα ηδξ πανμπήξ αοηχκ ηςκ Τπδνεζζχκ ή υπμο 
είκαζ απαναίηδηεξ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ ζοιιυνθςζδ ιε ηοπυκ ζζπφμοζεξ κμιμεεζίεξ ή 
απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ. 

10.9 Ο Πεθάηδξ ακαβκςνίγεζ υηζ δ SATRA ιε ηδκ πανμπή ηςκ Τπδνεζζχκ μφηε παίνκεζ ηδ εέζδ ημο Πεθάηδ ή 
μπμζμοδήπμηε ηνίημο ιένμοξ μφηε ημοξ απαθθάζζεζ απυ μπμζαδήπμηε απυ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ. 

11. ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΥΕΣΘΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

11.1 Ο Πεθάηδξ εα πανέπεζ επανηή δείβιαηα, πθδνμθμνίεξ, μδδβίεξ ηαζ έββναθα, υπςξ απαζηείηαζ χζηε κα 
επζηνέπεζ ζηδ SATRA κα εηηεθεί ηζξ Τπδνεζίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεευδμοξ, ηα πνυηοπα ή άθθεξ 
πνμδζαβναθέξ, ακάθμβα ιε ηδ ζοιθςκία. 

11.2 Όπμο ζζπφεζ, μ Πεθάηδξ εα επζηνέπεζ ηδκ πνυζααζδ ιεθχκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ SATRA ζηζξ εκ θυβς 
εβηαηαζηάζεζξ υπμο πνυηεζηαζ κα εηηεθεζημφκ μζ Τπδνεζίεξ ηαζ εα πανέπεζ ηοπυκ ελεζδζηεοιέκμ ελμπθζζιυ 
ηαζ πνμζςπζηυ. 

11.3 Ο Πεθάηδξ εα εκδιενχκεζ ηδ SATRA εη ηςκ πνμηένςκ βζα ηοπυκ βκςζημφξ ηζκδφκμοξ, επζηζκδοκυηδηεξ ή 
άθθα γδηήιαηα αζθάθεζαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα δείβιαηα ηα μπμία οπμαάθθμκηαζ ζηδ SATRA ή ζε 
επζζηέρεζξ ζημκ πχνμ πμο πναβιαημπμζεί δ SATRA. 

11.4 Όπμο μ Πεθάηδξ δεκ ηαημνεχκεζ κα ζοιιμνθςεεί ιε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ εοεφκεξ ημο, δ SATRA δζαηδνεί 
ημ δζηαίςια κα ακαζηείθεζ ηοπυκ Τπδνεζίεξ έςξ υημο μ Πεθάηδξ ζοιιμνθςεεί ηαζ ιπμνεί κα γδηήζεζ απυ 
ημκ Πεθάηδ κα απμγδιζχζεζ ηδ SATRA βζα ημ πμζυ ηοπυκ πνυζεεηςκ ελυδςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 
ακαζημθή. 

12. ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΘ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 

12.1 Οζ διενμιδκίεξ πανάδμζδξ βζα ηδκ πανμπή ηςκ Αβαεχκ ακαθένμκηαζ ιυκμ ηαηά πνμζέββζζδ ηαζ δεκ είκαζ 
εββοδιέκεξ. Ο πνυκμξ ηδξ πανάδμζδξ δεκ είκαζ μοζζχδεζξ βζα ηδ φιααζδ ηαζ δ SATRA δεκ εα θένεζ 
εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε ηαεοζηένδζδ ζηδκ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ. 

12.2 ε πενίπηςζδ πμο γδηδεεί ηαζ ζοιθςκδεεί εζπεοζιέκδ πανάδμζδ, δ SATRA εα δζηαζμφηαζ κα πνμαεί ζε 
πνυζεεηεξ πνεχζεζξ βζα κα ηαθφρεζ οπενςνίεξ ή μπμζαδήπμηε άθθα επζπθέμκ έλμδα. 

12.3 Ζ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ εα θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ημπμεεζία πμο ζοιθςκμφκ δ SATRA ηαζ μ Πεθάηδξ. Ακ 
μ Πεθάηδξ ζοιθςκήζεζ κα ζοθθέλεζ ηα Αβαεά απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ SATRA, ηυηε δ πανάδμζδ εα 
θάαεζ πχνα ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ, ζηδ μπμία πενίπηςζδ δ θμνηςηζηή ηςκ Αβαεχκ υπςξ 
ηαηαβνάθεηαζ απυ ηδ SATRA ιε ηδκ απμζημθή εα είκαζ ημ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ παναθααήξ ηςκ Αβαεχκ 
απυ ημκ Πεθάηδ, εηηυξ ακ μ Πεθάηδξ ιπμνεί κα πανάζπεζ ηαεμνζζηζηά απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα ημ ακηίεεημ. 

12.4 Ζ SATRA δεκ εα θένεζ εοεφκδ βζα ηδ ιδ πανάδμζδ Αβαεχκ (αηυια ηαζ ακ πνμηαθείηαζ απυ ηδ SATRA), 
εθυζμκ μ Πεθάηδξ δεκ πανάζπεζ βναπηή εζδμπμίδζδ ιδ πανάδμζδξ ζφιθςκα ιε ηδ νήηνα 13.2. Ζ εοεφκδ 
βζα ιδ πανάδμζδ Αβαεχκ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα πενζμνίγεηαζ ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ Αβαεχκ εκηυξ 
εφθμβμο πνμκζημφ πθαζζίμο ή ζηδκ έηδμζδ πζζηςηζημφ ζδιεζχιαημξ έςξ ηδκ αλία ηςκ Αβαεχκ πμο δεκ 
παναδυεδηακ. 

12.5 ε πενίπηςζδ πμο δ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ ακαζηαθεί ή ηαεοζηενήζεζ απυ ημκ Πεθάηδ βζα μπμζμκδήπμηε 
θυβμ, δ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνεχζεζ βζα απμεήηεοζδ ηαζ βζα υθεξ ηζξ δαπάκεξ ιε ηζξ μπμίεξ 
επζαανφκεηαζ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ απχθεζαξ ή ηδξ ζπαηάθδξ πυνςκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ δζαθμνεηζηά. Ακ δ ηαεοζηένδζδ επεηηείκεηαζ πένακ ηςκ 30 διενχκ, δ SATRA εα 
δζηαζμφκηαζ άιεζδ πθδνςιή βζα ηοπυκ Αβαεά πμο είκαζ έημζια βζα πανάδμζδ ηαζ βζα ηοπυκ άθθα επζπθέμκ 
έλμδα. 

12.6 Ακ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ μ Πεθάηδξ δεκ ηαημνεχζεζ κα απμδεπεεί ηδκ πανάδμζδ μπμζμοδήπμηε απυ ηα 
Αβαεά υηακ είκαζ έημζια βζα πανάδμζδ ή δ SATRA δεκ ιπμνεί κα παναδχζεζ ηα Αβαεά εβηαίνςξ επεζδή μ 
Πεθάηδξ δεκ έπεζ πανάζπεζ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ, έββναθα, άδεζεξ ή ελμοζζμδμηήζεζξ, ηυηε μ ηίκδοκμξ βζα ηα 
Αβαεά εα δζααζαάγεηαζ ζημκ Πεθάηδ, ηα Αβαεά ή/ηαζ μζ Τπδνεζίεξ εα εεςνείηαζ υηζ έπμοκ παναδμεεί ηαζ δ 
SATRA ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ ηα Αβαεά έςξ ηδκ πανάδμζδ, μπυηε ηαζ μ Πεθάηδξ εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα 
υθα ηα ζπεηζηά έλμδα ηαζ ηζξ δαπάκεξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ, εκδεζηηζηά, ηδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ηδξ 
αζθάθζζδξ). 

13. ΚΘΝΔΤΝΟ/ΣΘΣΛΟ ΑΓΑΘΩΝ 

13.1 Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 12.6, μ ηίκδοκμξ βζα ηα Αβαεά εα δζααζαάγεηαζ ζημκ Πεθάηδ ιε ηδκ πανάδμζδ 
ηςκ Αβαεχκ, εηηυξ ακ δ SATRA ηαζ μ Πεθάηδξ ζοιθςκήζμοκ υηζ δ πχθδζδ ηςκ Αβαεχκ εα δζέπεηαζ απυ 
ημοξ υνμοξ Incoterms 2010 (ή μπμζαδήπμηε επαηυθμοεδ ακαεεχνδζή ημοξ), ζηδκ μπμία πενίπηςζδ μ 
ηίκδοκμξ εα δζααζαάγεηαζ ζημκ Πεθάηδ ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ ιεηαθμνάξ Incoterms πμο έπεζ ζοιθςκδεεί 
απυ ηδ SATRA ηαζ ημκ Πεθάηδ. 

13.2 Ζ Δηαζνεία δεκ εα απμδέπεηαζ εοεφκδ βζα απχθεζα ή γδιία ηαηά ηδ δζαιεηαηυιζζδ, ιε ελαίνεζδ ηα ελήξ: 

a) ηδκ πενίπηςζδ πςθήζεςκ υπμο δ πανάδμζδ ηςκ Αβαεχκ πναβιαημπμζείηαζ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, δ 
SATRA εζδμπμζείηαζ απυ ημκ Πεθάηδ εκηυξ 10 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία ηζιμθμβίμο βζα ηδ ιδ άθζλδ ηςκ 
Αβαεχκ ηαζ εκηυξ 3 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία ηζιμθμβίμο βζα ηδκ παναθααή αβαεχκ πμο 
ηαηαζηνάθδηακ ηαηά ηδ δζαιεηαηυιζζδ ή 

b) ε υθεξ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ, μ Πεθάηδξ εζδμπμζεί ηδ SATRA βα ηδ ιδ άθζλδ ή ηδ γδιζά ηαηά ηδ 
δζαιεηαηυιζζδ εκηυξ εφθμβδξ πνμκζηήξ πενζυδμο, υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ SATRA. 

13.3 Ο ηίηθμξ βζα ηα Αβαεά δεκ εα δζένπεηαζ ζημκ Πεθάηδ έςξ υημο πναβιαημπμζδεεί ημ κςνίηενμ απυ ηα 
παναηάης: - 

a) Ζ SATRA θαιαάκεζ πθδνςιή ζημ αηέναζμ (ζε ιεηνδηά ή εηηαεανζζιέκμ πμζυ) βζα ηα Αβαεά ηαζ ηοπυκ άθθα 
Αβαεά πμο έπεζ πανάζπεζ δ SATRA ζημκ Πεθάηδ, ζηδκ μπμία πενίπηςζδ μ ηίηθμξ βζα ηα Αβαεά εα 
δζααζααζηεί ηαηά ημκ πνυκμ ηδξ πθδνςιήξ υθςκ ηςκ εκ θυβς πμζχκ ηαζ 

b) Ο Πεθάηδξ ιεηαπςθεί ηα Αβαεά ζφιθςκα ιε ηδ νήηνα 13.5, ζηδκ μπμία πενίπηςζδ μ ηίηθμξ εα δζένπεηαζ 
ζημκ Πεθάηδ αιέζςξ πνζκ απυ ημκ πνυκμ ιεηαπχθδζδξ απυ ημκ Πεθάηδ. 

13.4 Έςξ υημο δ ζδζμηηδζία ηςκ Αβαεχκ δζααζααζηεί ζημκ Πεθάηδ, μ Πεθάηδξ μθείθεζ κα πθδνμί ηα ελήξ: 

a) ηναηά ηα Αβαεά ςξ εειαημθφθαηαξ ηδξ SATRA, 
b) απμεδηεφεζ ηα Αβαεά (πςνίξ ηυζημξ βζα ηδ SATRA) λεπςνζζηά απυ υθα ηα άθθα αβαεά πμο ακήημοκ ζημκ 

Πεθάηδ ή ζε μπμζμδήπμηε ηνίημ ιένμξ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα παναιέκμοκ άιεζα ακαβκςνίζζια ςξ 
πενζμοζία ηδξ SATRA (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ υπμο ηα Αβαεά έπμοκ πςθδεεί ζε ηνίημ 
ιένμξ), 

c) δεκ ηαηαζηνέθεζ, παναιμνθχκεζ ή απμηνφπηεζ μπμζμδήπμηε ακαβκςνζζηζηυ ζδιάδζ ή ζοζηεοαζία ζηα 
Αβαεά ή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα Αβαεά ηαζ 

d) ζοκηδνεί ηα Αβαεά ζε ζηακμπμζδηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηα δζαηδνεί αζθαθζζιέκα βζα θμβανζαζιυ ηδξ SATRA βζα 
ηδκ πθήνδ ηζιή ημοξ έκακηζ υθςκ ηςκ ηζκδφκςκ πνμξ εφθμβδ ζηακμπμίδζδ ηδξ SATRA. Ο Πεθάηδξ εα 
ελαζθαθίγεζ ιζα ζηήνζλδ ημο ζοιθένμκημξ ηδξ SATRA επί ηςκ αβαεχκ ζημ αζθαθζζηήνζμ ζοιαυθαζυ ημο. 
Καηυπζκ αζηήιαημξ, μ Πεθάηδξ εα επζηνέπεζ ζηδ SATRA κα επζεεςνεί ηα εκ θυβς Αβαεά ηαζ εα πανμοζζάγεζ 
ημ αζθαθζζηήνζμ ζοιαυθαζμ. 

13.5 Ο Πεθάηδξ ιπμνεί κα ιεηαπςθήζεζ ηα Αβαεά πνμημφ δζέθεεζ ζε αοηυκ δ ζδζμηηδζία, απμηθεζζηζηά ιε ηδκ 
πνμτπυεεζδ υηζ δ πχθδζδ εα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ ζοκήεδ πμνεία ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ ημο 
Πεθάηδ ζηδκ πθήνδ αβμναία αλία. 

13.6 Ακ πνμημφ δζέθεεζ μ ηίηθμξ ηςκ Αβαεχκ ζημκ Πεθάηδ μ Πεθάηδξ οπμαθδεεί ζε μπμζμδήπμηε απυ ηα 
ζοιαάκηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδ νήηνα 2.6, ηυηε πςνίξ πενζμνζζιυ μπμζμοδήπμηε άθθμο δζηαζχιαημξ ή 
δζμνεςηζημφ ιέηνμο δ SATRA: 

a) ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ άιεζδ παφζδ ημο δζηαζχιαημξ ημο Πεθάηδ βζα ιεηαπχθδζδ ηςκ Αβαεχκ ή πνήζδ 
ημοξ ζηδ ζοκήεδ πμνεία ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημο δνάζδξ ηαζ 

b) δ SATRA ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή κα γδηήζεζ απυ ημκ Πεθάηδ κα παναδχζεζ υθα ηα Αβαεά πμο έπεζ ζηδκ 
ηαημπή ημο ηαζ δεκ έπμοκ ιεηαπςθδεεί ή αιεηάηθδηα εκζςιαηςεεί ζε άθθμ πνμσυκ ηαζ 

c) ακ μ Πεθάηδξ δεκ ηαημνεχζεζ κα ημ ηάκεζ, δ SATRA ιπμνεί άιεζα κα αζηήζεζ ηα δζηαζχιαηά ηδξ δοκάιεζ 
ηδξ νήηναξ 13.7. 

13.7 Ο Πεθάηδξ παναπςνεί ζηδ SATRA, ημοξ εηπνμζχπμοξ ηαζ ημοξ οπαθθήθμοξ ηδξ αιεηάηθδηδ άδεζα 
μπμζαδήπμηε ζηζβιή κα εζζέθεμοκ ζε μπμζαδήπμηε εβηαηάζηαζδ υπμο ανίζημκηαζ ή εκδέπεηαζ κα 
θοθάζζμκηαζ ηα Αβαεά πνμηεζιέκμο κα ηα επζεεςνήζεζ ή, ζε πενίπηςζδ πμο ημ δζηαίςια ηαημπήξ ημο 
Πεθάηδ έπεζ ηενιαηζζηεί, κα ηα ακαηηήζεζ. 

13.8 Με ηδ θφζδ ηδξ φιααζδξ, υπςξ ηαζ ακ πνμηθδεεί, ηα δζηαζχιαηα ηδξ SATRA (αθθά υπζ ημο Πεθάηδ) πμο 
πενζέπμκηαζ ζε αοηήκ ηδ νήηνα 13 εα ελαημθμοεήζμοκ κα ζζπφμοκ. 

14. ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΕΤΡΕΘΣΕΥΝΘΑ 

14.1 Ζ SATRA δεκ πανέπεζ ηαιία απμγδιίςζδ έκακηζ μπμζαζδήπμηε αλίςζδξ πανααίαζδξ επζζημθχκ 
ακαβκχνζζδξ δζηαζχιαημξ, ηαηαπςνδιέκμο ζπεδζαζιμφ, ειπμνζημφ ζήιαημξ ή πκεοιαηζημφ δζηαζχιαημξ 
ιέζς ηδξ πνήζδξ ή ηδξ πχθδζδξ μπμζμοδήπμηε ηειαπίμο ή οθζημφ πανέπεηαζ ζημκ Πεθάηδ. Ζ δ πνήζδ ημο 
είκαζ αδφκαηδ πςνίξ ηδκ πανααίαζδ επζζημθήξ ακαβκχνζζδξ δζηαζχιαημξ, ηαηαπςνδιέκμο ζπεδζαζιμφ, 
ειπμνζημφ ζήιαημξ ή πκεοιαηζημφ δζηαζχιαημξ πμο έπεζ δδιμζζεοηεί ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ζφιααζδξ, 
δ SATRA εα επζζηνέρεζ ζημκ Πεθάηδ ηδκ ηζιή αβμνάξ ημο εκ θυβς ηειαπίμο ή οθζημφ, εθυζμκ επζζηναθεί 
ζηδ SATRA πςνίξ πνέςζδ. Ο Πεθάηδξ εββοάηαζ υηζ μπμζμζδήπμηε ζπεδζαζιυξ ή μδδβία παναζπεεεί ή 
δμεεί απυ ημκ Πεθάηδ δεκ εα είκαζ ηέημζα χζηε κα πνμηαθέζεζ ηδκ πανααίαζδ εη ιένμοξ ηδξ SATRA 
μπμζαζδήπμηε επζζημθήξ ακαβκχνζζδξ δζηαζχιαημξ, ηαηαπςνδιέκμο ζπεδζαζιμφ, ειπμνζημφ ζήιαημξ ή 
πκεοιαηζημφ δζηαζχιαημξ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ παναββεθίαξ ημο Πεθάηδ. 

15. ΕΓΓΤΗΗ ΑΓΑΘΩΝ 

15.1 Ζ SATRA εββοάηαζ υηζ ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηαζ βζα πενίμδμ 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ ή 
εκηυξ ηδξ δζάνηεζαξ 
γςήξ ηςκ Αβαεχκ (υπμζα πενίμδμξ είκαζ ζοκημιυηενδ), ηα Αβαεά δεκ εα έπμοκ εθαηηχιαηα ζημκ 
ζπεδζαζιυ, ηα οθζηά ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή. 

16. ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΘΚΑ ΑΓΑΘΑ 

16.1 Με ηδκ επζθφθαλδ ηςκ νδηνχκ 16.6 ηαζ 16.7, ακ: 

a) μ Πεθάηδξ πανάζπεζ βναπηή εζδμπμίδζδ ζηδ SATRA ζφιθςκα ιε ηδ νήηνα 16.3 ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
πενζυδμο πμο ακαθένεηαζ ζηδ νήηνα 15.1 υηζ ηα Αβαεά δεκ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ εββφδζδ ηδξ 
ζοβηεηνζιέκδξ νήηναξ ηαζ 

b) δμεεί ζηδ SATRA εφθμβδ εοηαζνία κα ελεηάζεζ ηα εκ θυβς Αβαεά ηαζ 
c) μ Πεθάηδξ (ακ ημο γδηδεεί απυ ηδ SATRA) επζζηνέρεζ ηα εκ θυβς Αβαεά ζηδκ έδνα ηδξ SATRA, ηυηε δ 

SATRA, ηαη’ επζθμβή ηδξ, εα επζζηεοάζεζ ή εα ακηζηαηαζηήζεζ ηα εθαηηςιαηζηά Αβαεά ή εα επζζηνέρεζ ηδκ 
ηζιή ηςκ εθαηηςιαηζηχκ Αβαεχκ ζημ αηέναζμ. Ζ SATRA δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα επζζηεοάζεζ ηα Αβαεά 
ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Πεθάηδ. 

16.2 Ο Πεθάηδξ πνέπεζ κα επζεεςνεί υθα ηα Αβαεά αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ. Ακ δεκ ημ ηάκεζ, εκδέπεηαζ κα 
πνμηθδεεί εθανιμβή πεναζηένς πνεχζεςκ ζε πενίπηςζδ επζζηνμθήξ. 

16.3 Ακ ηα Αβαεά δζαπζζηςεεί υηζ είκαζ εθαηηςιαηζηά, πνμαθδιαηζηά ή ηαηεζηναιιέκα, μ Πεθάηδξ πνέπεζ κα 
εκδιενχζεζ ηδ SATRA εββνάθςξ ημ ζοκημιυηενμ εφθμβα δοκαηυ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εκηυξ 10 
ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ ακαηάθορδ ημο ζθάθιαημξ, ηδξ γδιζάξ ή ημο εθαηηχιαημξ. 

16.4 Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ νήηναξ 16.1, ακ δεκ θδθεεί απυ ηδ SATRA ηαιία εζδμπμίδζδ απυννζρδξ εκηυξ 3 
ιδκχκ απυ ηδκ πανάδμζδ, μ Πεθάηδξ εα εεςνείηαζ υηζ έπεζ απμδεπεεί ηα Αβαεά. 

16.5 Ζ SATRA εα πθδνχζεζ ηα εφθμβα έλμδα ιεηαθμνάξ, ζοζηεοαζίαξ ηαζ αζθάθζζδξ βζα ηοπυκ εθαηηςιαηζηά 
Αβαεά πμο επζζηνέθμκηαζ απυ ημκ Πεθάηδ, εθυζμκ δ SATRA θένεζ εοεφκδ δοκάιεζ ηδξ νήηναξ 16.1 κα 
επζζηεοάζεζ ή κα ακηζηαηαζηήζεζ ηα εθαηηςιαηζηά Αβαεά. Ακ δ SATRA πνμζδζμνίζεζ υηζ ηα Αβαεά δεκ είκαζ 
εθαηηςιαηζηά ή ακ δ SATRA δεκ θένεζ εοεφκδ κα επζζηεοάζεζ ή κα ακηζηαηαζηήζεζ ηα Αβαεά θυβς ηςκ 
πενζζηάζεςκ δοκάιεζ ηςκ νδηνχκ 16.6 ή 16.7, ηυηε μ Πεθάηδξ εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πθδνςιή ηςκ εκ 
θυβς ελυδςκ. 

16.6 Ζ SATRA δεκ εα θένεζ ηαιία εοεφκδ κα επζζηεοάζεζ ή ηαη’ επζθμβή ηδξ κα ακηζηαηαζηήζεζ ή κα πθδνχζεζ 
βζα ηδκ επζζηεοή ή ηδκ ακηζηαηάζηαζδ μπμζςκδήπμηε Αβαεχκ δζαπζζηχκεηαζ υηζ είκαζ εθαηηςιαηζηά, ακ: 

a) ημ εθάηηςια πνμηαθείηαζ ή πνμηαθείηαζ μοζζςδχξ απυ θοζζμθμβζηή θεμνά, οπενθυνηςζδ, εζθαθιέκδ 
πνήζδ, αιέθεζα, ηνμπμπμίδζδ ή απμπεζνμφιεκδ ηνμπμπμίδζδ πμο δζελήπεδ απυ μπμζμκδήπμηε μνβακζζιυ 
εηηυξ ηδξ SATRA ή ηςκ εβηεηνζιέκςκ ακηζπνμζχπςκ ηδξ ή πνήζδ ιε ζοιπθδνςιαηζηυ ελμπθζζιυ ιδ 
εβηεηνζιέκμ εββνάθςξ απυ ηδ SATRA, ή απυ ακεπανηχξ ηαηάθθδθδ ζοκηήνδζδ ή ηαεανζζιυ, ή 

b) μ Πεθάηδξ ελμοζζμδμηεί ή εηηεθεί μπμζαδήπμηε επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ ηοπυκ Αβαεχκ πςνίξ πνχηα κα 
δμεεί ζηδ SATRA εφθμβδ εοηαζνία κα ηα ακηζηαηαζηήζεζ ή κα ηα επζζηεοάζεζ, ή 

c) μ Πεθάηδξ έπεζ πανααζάζεζ μπμζμκδήπμηε απυ ημοξ υνμοξ ηδξ φιααζδξ δοκάιεζ ηδξ μπμίαξ παναζπέεδηακ 
ηα Αβαεά, ή 

d) ηα Αβαεά έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ιε ζπεδζαζιυ ή πνμδζαβναθή ή ζε ζοιιυνθςζδ ιε άθθεξ πθδνμθμνίεξ πμο 
πανέπμκηαζ απυ ημκ Πεθάηδ ηαζ ημ εθάηηςια έπεζ πνμηφρεζ ςξ απμηέθεζια ημο ζοβηεηνζιέκμο 
ζπεδζαζιμφ, ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμδζαβναθήξ ή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πθδνμθμνζχκ, 

16.7 Όπμο ηα Αβαεά ή ιένδ ηςκ Αβαεχκ δεκ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ηδ SATRA, δ SATRA εα είκαζ οπεφεοκδ βζα 
εθαηηχιαηα ιυκμ ζημκ ααειυ πμο δ SATRA θάαεζ απμηαηάζηαζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ή ημκ 
πνμιδεεοηή ημοξ, εθυζμκ: 

a) δ SATRA δεκ εα είκαζ οπμπνεςιέκδ κα θάαεζ μπμζμδήπμηε ιέηνμ βζα κα επζπεζνήζεζ κα ελαζθαθίζεζ αοηήκ 
ηδκ απμηαηάζηαζδ πανά ιυκμ ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηαζ δαπάκδξ ημο Πεθάηδ ηαζ ιεηά ηδκ πανμπή απυ ημκ 
Πεθάηδ πθήνμοξ απμγδιίςζδξ ζπεηζηά ιε ηα έλμδα βζα ηα μπμία εκδέπεηαζ κα ηαηαζηεί ςξ εη ημφημο 
οπεφεοκδ δ SATRA, 

b) ηίπμηα ζε αοηήκ ηδκ πνμτπυεεζδ 16.7 δεκ εα έπεζ ζζπφ ςξ πνμξ ηδκ επζαμθή ζηδ SATRA ηοπυκ πνυζεεηδξ 
εοεφκδξ ή οπμπνεχζεςκ εηηυξ εηείκςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμτπυεεζδ 16.1. 

16.8 Με ελαίνεζδ υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδ νήηνα 16.1, δ SATRA δεκ εα έπεζ ηαιία εοεφκδ πνμξ ημκ Πεθάηδ πμο 
πνμηφπηεζ απυ μπμζαδήπμηε απμηοπία ηςκ Αβαεχκ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε ηδκ εββφδζδ ζηδ νήηνα 15.1. Όνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ - Γεηέιανζμξ 2016 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

Στοιτεία αναφοράς SATRA:  CHM0259706/1728/EN/A 

Ημερομηνία:  28η Σεπτεμβρίοσ 2017  

Τπμβναθή: 

(Σελίδα 14 από 14) 
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Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο  
Απ. Q1N 17 09 89752 005 

Κάηοσορ πιζηοποιηηικού: Hartalega NGC Sdn. Bhd 
No.1, Persiaran Tanjung 

Kawasan Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 

Εγκαηάζηαζη/Εγκαηαζηάζειρ: Hartalega NGC Sdn. Bhd 

No.1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian 

Tanjung, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 
 

Πεδίο εθαπμογήρ πιζηοποιηηικού: Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη, παπαγωγή 

και διανομή μη ζηείπων γανηιών εξέηαζηρ από 

θςζικό λάηεξ και νιηπίλιο με πούδπα και σωπίρ 

πούδπα 

Ιζσύον/-ονηα 
Ππόηςπο/-α: 

EN ISO 13485:2012 + AC:2012 

Ιαηροηετνολογικά προϊόνηα - Σσζηήμαηα διατείριζης ποιόηηηας - 

Απαιηήζεις για κανονιζηικούς ζκοπούς 

(ISO 13485:2003 + Διόρθ. 1:2009) 

DIN EN ISO 13485:2012 

Ο θορέας πιζηοποίηζης TÜV SÜD Product Service GmbH πιζηοποιεί όηι η εηαιρεία ποσ 

αναθέρεηαι παραπάνω έτει καθιερώζει και διαηηρεί ένα ζύζηημα διατείριζης ποιόηηηας ποσ 

πληροί ηις απαιηήζεις ηοσ παραηιθέμενοσ προηύποσ/ηων παραηιθέμενων προηύπων. Δείηε επίζης 

ηις ζημειώζεις ζηην άλλη ζελίδα. 

Απ. έκθεζηρ: 

Ιζσύει από: 

Ιζσύει έωρ: 

Ημεπομηνία, 03-11-2017 

Σελίδα 1 από 1 

MYQMH0617059-721418185 

27-11-2017 
26-11-2020 

 

Stefan Preiß 

 

 

TÜV SÜD Product Service GmbH ■ Zertitizierstelle Ridlerstraße 65 ■ 80339 München ■ Γερμανία TUV 

 

 

Σήμα πιζηοποίηζηρ: 



 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ: 7191183377-CHM18-01-RC_CR1 
(Ημεπομηνία επανέκδοζηρ: 23 ΜΑΪΟΤ 2018) 

Ηκεξνκελία: 06 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 Σει.:+65 68851345 Φαμ:+65 67732912 

ηνηρεία αλαθνξάο πειάηε: 221413467 Email: Randy.CHIN@tuv-sud-psb.sg 

ημείωζη: Η παπούζα αναθοπά εκδίδεηαι με ηην επιθύλαξη ηων κανονιζμών δοκιμήρ και πιζηοποίηζηρ ηος Ομίλος TÜV SUD 

και ηων γενικών όπων και πποϋποθέζεων επισειπημαηικήρ δπάζηρ ηηρ TÜV SÜD PSB Pte Ltd. Επιπλέον, η παπούζα 

αναθοπά διέπεηαι από ηοςρ όποςρ πος οπίζονηαι ζε αςηήν ηην αναθοπά. 

ΘΕΜΑ 

Γνθηκή γαληηώλ γηα δηείζδπζε βαθηεξηνθάγνπ 

ASTM F 1671-13, «Πξόηππε κέζνδνο δνθηκήο γηα ηελ αληίζηαζε πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό ζηε δηείζδπζε αηκαηνγελώο κεηαδηδόκελσλ παζνγόλσλ κε ρξήζε δηείζδπζεο 

βαθηεξηνθάγνπ Phi-X174 σο ζπζηήκαηνο δνθηκήο» 

Γηαδηθαζία έθζεζεο δείγκαηνο Β 

Γηα ηηο δνθηκέο θόπεθαλ δείγκαηα δνθηκήο, δηαζηάζεσλ 75 ηεηξαγσληθώλ mm ην θαζέλα. 

Οη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ εηο ηξηπινύλ. 

Σειέθσλν: +65-68851333 

Φαμ: +65-67768670 

E-mail: enquiries@tuv-sud-psb.sg 

www.tuv-sud-psb.sg 

Αξ. κεηξώνπ εηαηξείαο: 199002667R 

Τοπική έδρα: 
TÜV SUD Asia Pacific Pte. Ltd. 

1 Science Park Drive, #02-01 

Singapore 118221 

TUV®  ειίδα 1 από 4 

ΠΕΛΑΣΗ 

Hartalega NGC Sdn Bhd 

No. 1, Persiaran Tanjung 

43900 Sepang 

Selangor Darul Ehsan, 

Μαιαηζία 

Τπόςε: θ. Nurul Aisyah Kong 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ/ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΟΚΙΜΗ 

02 Ιαλνπαξίνπ 2018/09 Ιαλνπαξίνπ 2018 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ: 

Παξειήθζε 1 δείγκα γαληηώλ. 

Πεξηγξαθή πξντόληνο Αξ. παξηίδαο 
Αξηζκόο 
ζεηξάο 

Μέγεζνο Πνζόηεηα 

Γάληη εμέηαζεο ληηξηιίνπ 

A39/20171117/M 2170580679 M 10 ηκρ. ρσξίο πνύδξα 2,2 mil (VBLU) 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ 

 

Εργαστήριο: 

TÜV SUD PSB Pte. Ltd. 

No.1 Science Park Drive 

Singapore 118221 

 

mailto:Randy.CHIN@tuv-sud-psb.sg
mailto:enquiries@tuv-sud-psb.sg
http://www.tuv-sud-psb.sg/


ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ: 7191183377-CHM18-01-RC_CR1 
(Ημεπομηνία επανέκδοζηρ: 23 ΜΑΪΟΤ 2018) 

06 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Γνθηκέο ειέγρνπ 

Γνθηκή ειέγρνπ Αλίρλεπζε βαθηεξηνθάγνπ 

Phi-X174 

Γνθηκέο ειέγρνπ Κάζε ηξηβιίν θαηαθάζηζεο δηαπηζηώζεθε όηη είρε 

αεξνκεηαθεξόκελεο 
επηκόιπλζεο 

ιηγόηεξν από 1 PFU αλά ηξηβιίν 

Αξλεηηθόο κάξηπξαο Ληγόηεξν από 1 PFU αλά ml πγξνύ πξνζδηνξηζκνύ 

Θεηηθόο κάξηπξαο Σν ελαηώξεκα πξόθιεζεο βαθηεξηνθάγνπ δηείζδπζε ζην 

δείγκα δνθηκήο ζεηηθνύ κάξηπξα 

Λόγνο ζπκβαηόηεηαο 1,188 

Γείγκαηα δνθηκήο 

Πεξηγξαθή πξντόληνο 

Αξ. παξηίδαο 

Αξ. ζεηξάο 

Γάληη εμέηαζεο ληηξηιίνπ ρσξίο πνύδξα 2,2 mil (VBLU) 

A39/20171117/M 

2170580679 

Γείγκαηα 
δνθηκήο 

(Σξηπιόηππα) 

Σίηινο εθθίλεζεο 

πξόθιεζεο 

βαθηεξηνθάγνπ 

(PFU/ml) 

Σίηινο ηεξκαηηζκνύ 

πξόθιεζεο 

βαθηεξηνθάγνπ 

(PFU/ml) 

Αλίρλεπζε βαθηεξηνθάγνπ Phi-X174 

ζην πγξό πξνζδηνξηζκνύ από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο (PFU/ml) 

Δπηηπρεκέλν/
Απνηπρεκέλ
ν 

Αξ. 1 390.000.000 320.000.000 Ληγόηεξν από 1 Δπηηπρεκέλν 

Αξ. 2 300.000.000 Ληγόηεξν από 1 Δπηηπρεκέλν 

Αξ. 3 360.000.000 Ληγόηεξν από 1 Δπηηπρεκέλν 

εκεηώζεηο: 

PFU: Μνλάδα ζρεκαηηζκνύ πιάθαο 

ειίδα 2 από 4 

 



ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ: 7191183377-CHM18-01-
RC_CR1 (Ημεπομηνία επανέκδοζηρ: 23 ΜΑΪΟΤ 2018) 

06 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 

Παξαηεξήζεηο: 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζρεηίδνληαη κε ηα δείγκαηα όπσο παξειήθζεζαλ. 

Σξνπνπνηήζεηο: 

Η πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηξνπνπνηήζεθε από αξ. παξηίδαο: B39/20171117/M ζε αξ. παξηίδαο: 

A39/20171117/M ζηηο 23 Μαΐνπ 2018 ιόγσ ηππνγξαθηθνύ ζθάικαηνο. 

 

Κ. AW HWEE YING 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΔΛΔΥΟ 

 

Κ. RANDY CHIN KOK FEI 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 

ειίδα 3 από 4 

 



 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ: 7191183377-CHM18-01-RC_CR1 
(Ημεπομηνία επανέκδοζηρ: 23 ΜΑΪΟΤ 2018) 

06 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 

Ππέπει να ζημειωθεί όηι η παπούζα αναθοπά εκδίδεηαι δςνάμει ηων ακόλοςθων όπων: 

1. Η παξνύζα αλαθνξά ηζρύεη γηα ην δείγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο/εμνπιηζκνύ πνπ παξαζρέζεθε θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δνθηκήο/βαζκνλόκεζήο 

ηνπ. Σα απνηειέζκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ππνδεηρζεί ή λα ππνλνεζεί όηη ηζρύνπλ γηα άιια παξόκνηα είδε. Δπηπιένλ, ηα ελ ιόγσ 

απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ππνδεηρζεί ή λα ππνλνεζεί όηη ε TÜV SUD PSB εγθξίλεη, ζπληζηά ή επηδνθηκάδεη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ ρξήζηε ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο/εμνπιηζκνύ ή όηη ε TÜV SUD PSB «εγγπάηαη» κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηε 

κεηαγελέζηεξε απόδνζε ηνπ πξντόληνο/εμνπιηζκνύ. Δθόζνλ δελ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθό ζηελ παξνύζα αλαθνξά, δελ έρνπλ δηεμαρζεί δνθηκέο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ καθξνπξόζεζκσλ επηδξάζεσλ ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο/εμνπιηζκνύ. 

2. Σα δείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά ππνβάιινληαη/παξέρνληαη/θαηαζθεπάδνληαη από ηνλ Πειάηε. πλεπώο, ε TÜV SÜD PSB δελ 

αλαιακβάλεη θακία επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζηελ εκπνξηθή νλνκαζία, ηνλ αξηζκό κνληέινπ, ηελ πξνέιεπζε θαηαζθεπήο, ην δειηίν 

απνζηνιήο ή ζε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη. 

3. Καλέλα ζεκείν ζηελ παξνύζα αλαθνξά δελ πξέπεη λα εξκελεύεηαη όηη ζεκαίλεη όηη ε TÜV SÜD PSB έρεη επαιεζεύζεη ή δηαβεβαηώζεη νπνηαδήπνηε 

επηδνθηκαζία ή νπνηνδήπνηε ζήκα από νπνηαδήπνηε άιιε αξρή ή θνξέα δνθηκώλ πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα. 

4. Η παξνύζα αλαθνξά δελ πξέπεη λα αλαπαξάγεηαη ζην ζύλνιό ηεο ή απνζπαζκαηηθά θαη δελ πξέπεη λα γίλεηαη θακία αλαθνξά από ηνλ Πειάηε ζηελ 

TÜV SÜD PSB ή ζηελ αλαθνξά ή ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξέρνληαη από ηελ TÜV SÜD PSB ζε θακία δηαθήκηζε ή πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

πσιήζεσλ. 

5. Δθόζνλ δελ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, νη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ ζηελ ηνπνζεζία TÜV SÜD PSB Pte Ltd, No.1 Science Park Drive S ingapore 
118221. 

Ινύιηνο 2011 

ειίδα 4 από 4 

 



 

 

Innovation & Quality 

Επιςτολή δήλωςησ ςχετικά με ιςοδφναμο προϊόν για αναφορά δοκιμήσ (GloveOn Lexie) 

Δηλώνουμε διά του παρόντοσ ότι οι ακόλουθεσ αναφορζσ δοκιμών ζχουν διεξαχθεί από εξωτερικά 

και διαπιςτευμζνα εργαςτήρια και αντιςτοιχοφν διά ιςοδυναμίασ με το προϊόν που παρζχεται από 

τη Hartalega NGC Sdn. Bhd. ςτη Logimed για το Όνομα προϊόντοσ: Γάντι εξζταςησ νιτριλίου χωρίσ 

ποφδρα 3,0 g με εμπορική ονομαςία Gloveon Lexie. 

1. Αναφορά δοκιμήσ αρ. 7191183377-CHM18-01-RC_CR1, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε 

από την TUV SUD PSB Pte. Ltd. 

2. Τεχνική αναφορά/Στοιχεία αναφοράσ SATRA CHM0259706/1728/EN/A, που 

πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από τη SATRA Technology Centre Ltd. 

3. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/08961/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

4. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/09917/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

5. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/12587/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

6. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/12588/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

7. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/12589/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

8. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/12590/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

9. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/12591/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

10. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/15535/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

11. Αναφορά δοκιμήσ αρ. CRSSA/08962/17, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την SGS 

(Malaysia) SDN.BHD. 

12. Αναφορά δοκιμήσ γαντιοφ αρ. HL76987, που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από την ENERSOL 

Sdn. Bhd. 

Ημερομηνία: 11η Απριλίου 2019 

Υπογραφή: 

 

Όνομα: Nurul Aisyah Kong 

Θζςη: Ανώτεροσ Διευθυντήσ - Διαςφάλιςη ποιότητασ 



 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/0815 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/08961/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηια εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20170712/M 

Medium 

200 ηεμάσια 

Αποςζία οπών 

EN455 Μέπορ 1:2000 

13 Ιοςλίος 2017-19  Ιοςλίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: 

Όπιο ποιόηηηαρ αποδοσήρ (AQL): 1.5 Αποδοσή: 7 Βπέθηκαν: 2 

Αποηέλεζμα: Δνηόρ AQL 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCKCHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε  http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αξ. εηαηξείαο 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/0909 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 03 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/09917/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 
Πεπιγπαθή πποϊόνηορ Γάνηια εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

 

Απ. παπηίδαρ RD/20170712/M 
  

Μέγεθορ Medium 

  

Ποζόηηηα δείγμαηορ 26 ηεμάσια 

  

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε Γύναμη καηά ηη θπαύζη ππιν από ηην παλαίωζη και μεηά 
ηην παλαίωζη 

 

Μέθοδορ δοκιμήρ EN 455 Μέπορ 2:2015 
  

Παλαίωζη 70 ± 2 βαθμοί C για 168 ώπερ 

  

Πεπίοδορ δοκιμήρ 03 Αςγούζηος 2017 - 11 Αςγούζηος 2017 
 

  

Γύναμη καηά ηη θπαύζη, N 

 

ΜΔΓΔΘΟ: ΑΡ. ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΛΑΙΩΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΠΑΛΑΙΩΗ 

M 1 6,7 7,3 

 
2 6,8 6,2 

 3 6,5 6,7 

 
4 6,5 6,4 

 5 6,1 7,3 

 6 6,1 6,6 

 7 6,9 6,6 

 
8 6,7 7,2 

 9 6,4 6,2 

 
10 6,2 6,8 

 
11 6,6 7,1 

 12 6,8 6,5 

 13 6,5 7,0 

Γιάμεζη ηιμή 

 

6,5 6,7 

Απαίηηζη 

 

≥6,0 ≥6,0 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCKCHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Σν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο 

θαηά ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξ ά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

Lot 4, Persiaran Jubli Perak, Seksyen 22,40300 Shah Alam, Selangor, Μαιαηζία 

Σ. +6(03) 5481 8282 Φ +6 (03) 5481 8215 www.sgs.com 

Μέλος του Ομίλου SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1159 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/12587/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kaw. Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20171009/XS 

Extra Small 

15 ηεμάσια 

Γιαζηάζειρ 

EN 455 Μέπορ 2:2015 

12 Οκηωβπίος 2017 - 19 Οκηωβπίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

Μέγεθορ XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS Γιάμεζη ηιμή 

Πλάηορ 

Γιάμεζη ηιμή: ≤80 mm 

76 75 76 76 75 76 75 75 76 75 75 75 76 75 

Μήκορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥240 mm 

240 242 240 241 240 241 240 240 240 245 240 241 238 240 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCK CHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ  παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1159 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/12588/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kaw. Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20171009/S 

Small 

13 ηεμάσια 

Γιαζηάζειρ 

EN 455 Μέπορ 2:2015 

12 Οκηωβπίος 2017 - 19 Οκηωβπίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

Μέγεθορ S S S S S S S S S S S S S Γιάμεζη ηιμή 

Πλάηορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
80±10 mm 

85 86 86 86 84 85 86 86 87 87 85 85 86 86 

Μήκορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥240 mm 

240 243 241 240 240 244 247 244 245 242 242 242 245 242 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCK CHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ  παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1159 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/12589/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kaw. Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20171009/M 

Medium 

13 ηεμάσια 

Γιαζηάζειρ 

EN 455 Μέπορ 2:2015 

12 Οκηωβπίος 2017 - 19 Οκηωβπίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

Μέγεθορ M M M M M M M M M M M M M Γιάμεζη ηιμή 

Πλάηορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
95±10 mm 

95 95 96 96 95 96 96 95 96 96 96 96 97 96 

Μήκορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥240 mm 

240 240 240 242 241 242 242 240 240 242 245 242 240 241 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCK CHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ  παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1159 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/12590/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kaw. Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20171009/L 

Large 

13 ηεμάσια 

Γιαζηάζειρ 

EN 455 Μέπορ 2:2015 

12 Οκηωβπίος 2017 - 19 Οκηωβπίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

Μέγεθορ L L L L L L L L L L L L L Γιάμεζη ηιμή 

Πλάηορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
110±10 mm 

107 107 106 107 105 104 106 106 105 105 105 105 107 106 

Μήκορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥240 mm 

242 241 240 240 244 240 244 240 241 245 245 240 245 241 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCK CHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ  παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1159 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/12591/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kaw. Perindustrian Tanjung 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

RD/20171009/XL 

Extra Large 

13 ηεμάσια 

Γιαζηάζειρ 

EN 455 Μέπορ 2:2015 

12 Οκηωβπίος 2017 - 19 Οκηωβπίος 2017 

Βάζει ηων ςποβεβλημένων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

Μέγεθορ XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL Γιάμεζη ηιμή 

Πλάηορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥110 mm 

112 113 112 112 114 113 113 112 113 112 113 113 112 113 

Μήκορ 

Γιάμεζη ηιμή: 
≥240 mm 

240 242 235 237 236 242 240 242 241 237 241 240 238 240 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCK CHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ  παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αρ. εταιρείας 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx
http://www.sgs.com/


 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/1400 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 19 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 02 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/15535/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

Απ. παπηίδαρ 

Απιθμόρ ζειπάρ 

Μέγεθορ 

Ποζόηηηα δείγμαηορ 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε 

Μέθοδορ δοκιμήρ 

Παλαίωζη 

Πεπίοδορ δοκιμήρ 

Γάνηι εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil (VBLU) 

B40/20171120/M 

2170587350 

Medium 

26 ηεμάσια 

Γύναμη καηά ηη θπαύζη ππιν από ηην παλαίωζη και μεηά ηην παλαίωζη 

EN455 Μέπορ 2:2015 

70 ± 2 βαθμοί C για 168 ώπερ 

19 Γεκεμβπίος 2017-02 Ιανοςαπίος 2018 

 

Γύναμη καηά ηη θπαύζη, N 

ΜΔΓΔΘΟ: ΑΡ. ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΠΑΛΑΙΩΗ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 

ΠΑΛΑΙΩΗ 

M 1 6,6 7,5 

 2 6,8 6,8 

 3 7,9 8,2 

 4 7,6 8,5 

 5 7,9 8,5 

 6 7,4 7,7 

 7 6,9 7,9 

 8 7,9 8,0 

 9 7,3 7,9 

 10 8,1 7,3 

 11 7,9 7,5 

 12 6,9 7,6 

 13 7,9 7,7 

Γιάμεζη ηιμή  7,6 7,7 

Απαίηηζη  ≥6,0 ≥6,0 

 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCKCHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε  http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αξ. εηαηξείαο 10871-T) 

Lot 4, Persiaran Jubli Perak, Seksyen 22, 40300 Shah Alam, Selangor, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5481 8282 Φ +6 (03) 5481 8215 www.sgs.com 

Μέλος του Ομίλου SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX
http://www.sgs.com/


 

 

ENERSOLSdn Bhd 
No. 2-2, Lebuh Sungai Pinang 1, 
Seksyen 8, Bandar Georgetown, 
Daerah Timur Laut, 
11600 Pulau Pinang, ΜΑΛΑΙΣΙΑ 
Σηλέθωνο |+60 4 281 1371 

Φαξ |+60 4 281 1372 

Email | enquiries@enersol.com.au 

Web | www.enersol.com.au 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ ΓΑΝΣΙΟΤ 

ειίδα 1 από 2 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ και ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ: HL76987 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΛΑΣΗ: Hartalega NGC Sdn.Bhd, 
No.1, Persiaran Tanjung, 

Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, Selangor, 

Μαλαιζία 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ Γάληη εμέηαζεο ληηξηιίνπ ρωξίο 

πνύδξα 2,2 mil (VBLU) 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΔ: 

EN455-3: 2015/ ISO 21171:2006 

ΑΡ. ΔΙΡΑ 2170587350 
ΜΔΓΔΘΟ 
ΠΑΡΣΙΓΑ Γελ παξέρεηαη 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙΓΑ B40/20171120/M ΣΤΠΟ ΓΑΝΣΙΟΤ 

Γάληηα εμέηαζεο ρωξίο 

πνύδξα 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ Hartalega NGC Sdn.Bhd ΤΛΙΚΟ Νηηξίιην 

ΥΡΩΜΑ Μπιε 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ Γελ παξέρεηαη 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ Γελ παξέρεηαη 

ΜΔΓΔΘΟ 
ΓΑΝΣΙΟΤ 

M 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

18/12/2017 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

20/12/2017 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ: Σν δείγκα παξαζρέζεθε από ηελ Hartalega NGC Sdn.Bhd 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ 
ΠΛΑΝΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΘΕΧΡΗΗ 
AQL % 

Τπνιεηκκαηηθή πνύδξα Έλα, θαλνληθό 5 γάληηα Γ/Γ 

Πξόηππν αλαθνξάο γαληηνύ R 

mailto:enquiries@enersol.com.au
http://www.enersol.com.au/


 

 

ειίδα 2 από 2 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗ: HL76987 

ΑΡ. ΕΙΡΑ : 2170587350 

ΑΡ. ΠΑΡΣΙΔΑ: 

ΜΕΓΕΘΟ ΓΑΝΣΙΟΤ: 

B40/20171120/M 

M 

Δοκιμή Αποηέλεζμα 

Μέγιζηο 
όπιο 

Απιθμόρ 
δοκιμαζμένων 

Σεκμαιπόμενο 
αποηέλεζμα 

Τπολειμμαηική πούδπα 

Μέζε κάδα (mg) 1,96 2,0 5 γάληηα Δπηηπρία 

πληάρζεθε από: Rosnah Hussin 

Ηκεξνκελία: 20/12/2017 

Τπνγξαθή: 

Azmi Hassan 

Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηώλ 

 

 

MS ISO/IEC 17025 

TESTING 

SAMM No. 400 

Η SAMM είλαη ππνγξάθνπζα γηα ηελ δηεπζέηεζε ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο APLAC κε ζηόρν ηελ 

ακνηβαία αλαγλώξηζε ηεο ηζνδπλακίαο ηωλ αλαθνξώλ δνθηκώλ, βαζκνλόκεζεο θαη 

επηζεώξεζεο 

Έρεη δηαπηζηεπηεί ωο πξνο ηε ζπκκόξθωζε κε ην ISO/IEC 17025. 

Σν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη ζε ζπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο δηαπίζηεπζεο ηεο SAMM. 

Σν παξόλ έγγξαθν δελ πξέπεη λα αλαπαξάγεηαη, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ. 

Σα απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε απηήλ ηελ αλαθνξά αλαθέξνληαη κόλν ζην δείγκα πνπ 
δνθηκάζηεθε ζην εξγαζηήξην. 
Σα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξηίδα βαζίδνληαη ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο/απνηπρίαο ηνπ 
ISO 2859-1. 

Πξόηππν αλαθνξάο γαληηνύ R 



 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΦ. Α: SAT/17/0815 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 19 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 

ΔΛΙΓΑ: 1 από 1 

Απ. αναθοπάρ: CRSSA/08962/17 
Δηαιπεία: Hartalega NGC Sdn Bhd 

No.l, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαιζία 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ: Γάνηια εξέηαζηρ νιηπιλίος σωπίρ πούδπα 2,2 mil 

Απ. παπηίδαρ: RD/20170712/M 

Μέγεθορ: Medium 

Ποζόηηηα πος δοκιμάζηηκε: 5 ηεμάσια 

Γοκιμή πος εκηελέζηηκε:Πεπιεκηικόηηηα πούδπαρ 

Μέθοδορ δοκιμήρ:EN455 Μέπορ 3:2015 

Πεπίοδορ δοκιμήρ: 13 Ιοςλίος 2017 - 19 Ιοςλίος 2017 

Με ηη δοκιμή ηων δειγμάηων, εξαζθαλίζηηκαν ηα ακόλοςθα αποηελέζμαηα: - 

ΜΔΓΔΘΟ Μέζη μάζα πούδπαρ ανά γάνηι 

M 0,72 mg 

SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. 

 

CHEETUCKCHOON 

B.Sc. MMIC 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Τν παξόλ έγγξαθν εθδίδεηαη από ηελ Εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ γεληθώλ πξνϋπνζέζεωλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ είλαη εθηππωκέλεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θύινπ θαη δηαηίζεληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ή είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx θαη, γηα ηα έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ επηθύιαμε ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζηε δηεύζπλζε  http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.asPX. 

Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηα δεηήκαηα πεξηνξηζκνύ επζύλεο, απνδεκίωζεο θαη δηθαηνδνζίαο πνπ νξίδνληαη εθεί. Κάζε θάηνρνο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ελεκεξώλεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό αληαλαθινύλ ηα επξήκαηα ηεο Εηαηξείαο θαηά 

ηνλ ρξόλν ηεο παξέκβαζήο ηεο κόλν θαη εληόο ηωλ νξίωλ ηωλ νδεγηώλ ηνπ Πειάηε, αλ ππάξρνπλ. Η απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Εηαηξείαο είλαη πξνο ηνλ Πειάηε ηεο θαη ην παξόλ έγγξαθν δελ απαιιάζζεη κέξε κηαο ζπλαιιαγήο από ηελ άζθεζε όιωλ ηωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπ δπλάκεη ηωλ εγγξάθωλ ζπλαιιαγήο. Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, παξά κόλν εμ νινθιήξνπ, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

ηξνπνπνίεζε, πιαζηνγξάθεζε ή παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο εκθάληζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη παξάλνκα θαη νη παξαβάηεο ελδέρεηαη λα δηωρζνύλ κε εμάληιεζε όιωλ ηωλ πεξηζωξίωλ ηνπ λόκνπ. Εθόζνλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνξά δνθηκήο αλαθέξνληαη κόλν ζηα δείγκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ηα ελ ιόγω δείγκαηα δηαηεξνύληαη γηα επηά εκέξεο (δείγκα εππαζώλ ηξνθίκωλ) ή γηα ηξεηο κήλεο κόλν. 

SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(Αξ. εηαηξείαο 10871-T) 

No.26 Jalan Anggerik Vanilla 31/93 Kota Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor Daml Ehsan, Μαιαηζία 

Τ. +6(03) 5121 2320 Φ +6 (03) 5121 9082 www.sgs.com 

Μέινο ηνπ Οκίινπ SGS (SGS SA) 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
http://www.sgs.com/

	foto pdf  j
	LEXIE.pdf

