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Αρ. Φακ. 9.42.6.30.3 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε Κόλλες  Άμεσης Δράσης (superglue) ΚΧΟ: 39 
 
 

Κόλλα άμεσης δράσης τύπου “Superglue” εντοπίσθηκε στην Κυπριακή αγορά να 
περιέχει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες Χλωροφόρμιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο σε 
ποσοστά υψηλότερα από τα μέγιστα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.  
 
Το προϊόν εντοπίστηκε σε πρόσφατη εκστρατεία ελέγχου που διενήργησε το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας στην Κυπριακή αγορά, κατά την οποία συλλέχθηκαν δείγματα 
κολλών άμεσης δράσης για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες 
χημικές ουσίες (Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο, Τολουόλιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο).  
 
Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, 
διαπιστώθηκε ότι στο προϊόν που φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία με την επωνυμία 
«SUPER GLUE HIPPO» (Barcode 9556452300591) ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις 
Χλωροφόρμιου και 1,2 Διχλωροαιθανίου, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση των 
προνοιών του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.  
 

 
 

Σημειώνεται ότι, το Χλωροφόρμιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία αφού μπορεί 
να προκαλέσει καρκίνο και μακροχρόνιες βλάβες στη γονιμότητα και στο έμβρυο. Είναι 
επίσης χημική ουσία ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, τοξική σε περίπτωση 
εισπνοής και επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. Tο 1,2 Διχλωροαιθάνιο ταξινομείται 
ως καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και είναι ερεθιστικό για τα μάτια, 
το δέρμα και την αναπνευστική οδό. Για τους λόγους αυτούς οι χρήσεις των ουσιών 
αυτών υπόκειται σε περιορισμούς / απαγορεύσεις. 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τους Λειτουργούς 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609 και 
να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:   

 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf 
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