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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1.  ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΪΟΝ:    TERMIGARD PLUS 

 
ΧΡΗΣΗ: Εντομοκτόνο κοκκώδες δόλωμα για υπόγειους τερμίτες 

(Reticulitermes spp) σε μικροσκοπικούς κόκκους κυτταρίνης 
εμποτισμένους με diflubenzuron μέσα σε πλαστικές σακούλες. 
Εντομοκτόνο τερμιτών. Εσωτερική και Εξωτερική χρήση. 

 
Εταιρεία:     Quimica de Munguia S.A.   
     Derio Bidea,51 

48100 Munguia (Vizcaya) 
Telf: 003494 6741085 
e-mail: info@quimunsa.com 

 
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:  Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του προϊόντος: 
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
Acute Aquatic     Κατηγορία 1 
Chronic Aquatic  Κατηγορία 1 
 
2.2. Στοιχεία της ετικέτας: 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No 1272/2008 
Εικονογράμματα κινδύνου: 
 

 

 

Προειδοποιητική λέξη: -ΠΡΟΣΟΧΗ- 
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Δηλώσεις προφύλαξης 
P273:  Αποφύγετε την έκλυση στο περιβάλλον 
P391: Συλλέξτε τις διαρροές. 
P501:  Απορρίψτε το προϊόν / δοχείο από διαπιστευμένες εταιρείες. 
 
2.3.  Άλλοι κίνδυνοι: -  
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Χημική ονομασία CAS No/NºCE. Συγκέντρωση %β/β Ταξινόμηση κατά CLP (R1272/2008) 

Diflubenzuron 
35367-38-5 
252-529-3 

0.25% 
Aqua. tox. (acute) 1: H400, 
Aqua. tox. (chronic) 1:H410 

 
Πρόσθετες πληροφορίες: Για την εξήγηση των αναφερόμενων φράσεων κινδύνου, ανατρέξτε στην Ενότητα 
16. 
 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
4.1. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Θυμηθείτε να 
αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο. 
Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε τον ασθενή σε κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή το δοχείο εάν είναι 
δυνατόν. 
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ. 
 
4.2. Κύρια συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και καθυστερημένες επιδράσεις. Η δηλητηρίαση μπορεί 
να προκαλέσει: 
- 
 
4.3.  Συμβουλές για ιατρική περίθαλψη και θεραπείες που πρέπει να χορηγηθούν αμέσως: 
Συμβουλές προς τον θεράποντα: 
 Συμπτωματική θεραπεία 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210 7793777 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Μέσα πυρόσβεσης: 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε αφρό, σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ή κονιοποιημένο 
νερό. 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Μη χρησιμοποιείτε πίδακα νερού για πυρόσβεση, μόνο για ψύξη περιοχών 
και συσκευασία κοντά σε πηγές θερμότητας. 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  
Μην αναπνέετε τους ατμούς. 
Τα αέρια αποσύνθεσης του οργανικού υλικού πρέπει πάντοτε να θεωρούνται ως τοξικά για την εισπνοή. 
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν μάσκες με φίλτρα για οργανικά στοιχεία και αυτόνομο εξοπλισμό σε 

κλειστούς χώρους. Να χρησιμοποιούν νερό, αφρό, CO2 ή στερεά χημική ουσία. Να φοράνε 
αναπνευστική μάσκα και πλήρες προστατευτικό εξοπλισμός. 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
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6.1. Ατομικές προειδοποιήσεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Δεν πρέπει να λαμβάνεται καμία ενέργεια που να ενέχει προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Κρατήστε τα περιττά και απροστάτευτα άτομα μακριά. (βλ. ενότητα 8). 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προειδοποιήσεις 
Αποφύγετε τη διασπορά του χυμένου υλικού, την επαφή με τα εδάφη, το υδάτινο περιβάλλον, τις 
αποχετεύσεις και το δίκτυο αποχέτευσης. Προειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές εάν το προϊόν έχει 
προκαλέσει περιβαλλοντική μόλυνση (αποχέτευση, επιφανειακά ύδατα, έδαφος ή αέρας). 
 
6.3. Μέθοδοι συγκράτησης και καθαρισμού: 
Περιορίστε τις μεγάλες ποσότητες και συλλέξτε τις σε δοχεία, απορρίψτε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. 
Πλύνετε τους μικρούς όγκους με νερό. Απορρίψτε το χρησιμοποιούμενο νερό σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 
 
6.4. Παραπομπή σε άλλες ενότητες: 
Για μέτρα ελέγχου της έκθεσης και ατομικής προστασίας, βλέπε ενότητα 8. Για την διάθεση απορριμμάτων, 
ακολουθήστε τα συστάσεις στην ενότητα 13. 
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Μέτρα μετριασμού του κινδύνου: Για την αποφυγή κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα. Να 
μην εφαρμόζεται σε τρόφιμα ή μαγειρικά σκεύη. Να μην εφαρμόζεται παρουσία ανθρώπων ή/και 
κατοικίδιων ζώων. Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες ή σκεύη που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με 
τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα. Μην τρώτε φαγητό και μην χρησιμοποιείται κοντά σε κτηνοτροφικές 
καλλιέργειες. 
 
Απολυμάνετε ή/και αποδείξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα πριν από οποιαδήποτε επαναφύτευση 
βρώσιμων καλλιέργειες κοντά σε γη όπου έχει γίνει εφαρμογή. Φοράτε αδιάβροχα γάντια. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται εναλλάξ με άλλα προϊόντα που δεν περιέχουν την ίδια δραστική ουσία για την αποφυγή 
δημιουργίας ανθεκτικών πληθυσμών. Περιοχές όπου είχαν προηγουμένως εφαρμοστεί τερμιτοκτόνα με τη 
μορφή ζώνη αποκλεισμού, καθώς και σε απόσταση μισού μέτρου από τους τοίχους θεμελίωσης, θα πρέπει 
να αποφεύγονται αν είναι δυνατόν. Αφαιρέστε τα δολώματα και τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος 
της εφαρμογής. 
 
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους: Εφαρμογή στις διαδρομές των τερμιτών σε βιομηχανικά, δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια. 
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Εφαρμογή στις διαδρομές των τερμιτών. Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματικοί 
σταθμοί. 
Δόση: Εξαρτάται από τον αριθμό των συνδέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, είτε στους εξωτερικούς 
δολωματικούς σταθμούς είτε στους εσωτερικούς δολωματικούς σταθμούς. Η συνολική ποσότητα του 
δολώματος θα βασίζεται πάντα στην κατανάλωσή του. 
Συχνότητα εφαρμογής: Το δόλωμα πρέπει να ελέγχεται κάθε 30-45 ημέρες και θα αντικαθίσταται όταν έχει 
καταναλωθεί. Σε περίπτωση που η προσβολή συνεχιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία. 
 
Το σχέδιο εφαρμογής: 
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- Στάδιο 1: Έρευνα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος, είναι απαραίτητο να 
προσδιορίσουμε με μέγιστη ακρίβεια τις διαδρομές των τερμιτών. Αυτό το βήμα γίνεται με εξοπλισμό 
ακριβείας. 
-Στάδιο 2: Τοποθέτηση δοκιμαστικών δολωμάτων. Μόλις προσδιοριστούν οι διαδρομές των τερμιτών, 
απαιτείται να τοποθετηθεί ένα δοκιμαστικό δόλωμα κυτταρίνης (υγρό χαρτόνι ή ένα κομμάτι ξύλου) 
προκειμένου να προσελκύσει τους τερμίτες και να ελεγχθεί το επίπεδο προσβολής. Το δόλωμα δοκιμής 
εισάγεται σε ένα σταθμό δόλωσης ο οποίος τοποθετείται μέσα στο χώμα γύρω από το κτίριο (εξωτερική 
χρήση) ή τοποθετείται στους τοίχους ή το δάπεδο μέσα στο κτίριο στη μέση της διαδρομής των τερμιτών. 
- Στάδιο 3: Εφαρμογή δολώματος. Όταν τα δολώματα δοκιμής δείξουν την παρουσία τερμιτών (οι τερμίτες 
επιτίθενται απευθείας στο χαρτόνι ή το κομμάτι ξύλου), το προϊόν προστίθεται αντικαθιστώντας τα 
δολώματα δοκιμής. Το TERMIGARD PLUS τοποθετείται στο σταθμό δόλωσης μέσα σε μια πλαστική σακούλα 
ή συμπληρώνει τον σταθμό δόλωσης (μόνο σε εξωτερικό χώρο). Όταν εφαρμόζεται μέσα σε μια τσάντα, η 
τσάντα τρυπιέται ή κόβεται στο σταθμό δόλωσης μαχαίρι και ο σταθμός δόλωσης κλείνει και πάλι 
επιτρέποντας στους τερμίτες να εισέλθουν μέσα από τις μικρές σχισμές στο σταθμό δόλωσης ή μέσω του 
δολώματος δοκιμών. 
Μην αναμιγνύετε με άλλες χημικές ουσίες. Εξετάστε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: αν 
είναι απαραίτητο, πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να διασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να αναφέρουν στον 
κάτοχο της έγκρισης. 
 
 
 
7.2. Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση 
Κρατήστε μακριά από τον ήλιο. Φυλάσσετε στο αρχικό δοχείο 
Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε κλειστά δοχεία. 
 
7.3.  Ειδικές τελικές χρήσεις 
Εντομοκτόνο τερμιτών. Εσωτερική και Εξωτερική χρήση. 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
8.1. Όρια έκθεσης  
Διατηρήστε επαρκή αερισμό. 
 
8.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός:  
Προστασία του αναπνευστικού: 
Μάσκες με φίλτρα οργανικές ίνες: EN 136, 140 και 405 και φίλτρα EN 149 και 143 
Προστασία των χεριών: 
Γάντια ανθεκτικά στα χημικά: νιτριλίου, EN420 και EN 374 
Προστασία οφθαλμών / προσώπου: 
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία (EN 166, 167, 168) 
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: 
Πλύνετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα και 
προστατευτικό εξοπλισμό για να απομακρύνετε τους ρύπους. Εναποθέστε τα ρούχα και τα υποδήματα αν 
δεν μπορείτε να τα πλύνετε. 
 

 9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
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9.1. Πληροφορίες για τις κύριες φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
Θερμική σταθερότητα:     <160ºC 
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες:   Μερικώς διαλυτό σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες. 
Εμφάνιση:      Στερεό σε κόκκους 
Χρώμα:     Άσπρο 
Οσμή:       Μη αισθητή Όριο οσμής: μη εφαρμόσιμο. 
pH:       μη εφαρμόσιμο. Σημείο Τήξεως: μη εφαρμόσιμο. 
Σημείο βρασμού / εύρος:   μη εφαρμόσιμο 
Σημείο ανάφλεξης:     μη εφαρμόσιμο 
Ταχύτητα εξάτμισης:    μη εφαρμόσιμο 
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):  μη εφαρμόσιμο 
Κατώτερο όριο έκρηξης:   μη εφαρμόσιμο 
Ανώτερο όριο έκρηξης:   μη εφαρμόσιμο 
Πίεση ατμών:      μη εφαρμόσιμο 
Πυκνότητα ατμών:    μη εφαρμόσιμο 
Διαλυτότητα στο νερό:    Μη αναμίξιμο στο νερό. 
Εκρηκτικές ιδιότητες:     Δεν είναι εκρηκτικό 
Οξειδωτικές ιδιότητες:     Μη οξειδωτικές 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα: 
Το προϊόν δεν παρουσιάζει κινδύνους λόγω της αντιδραστικότητάς του. 
 
10.2     Χημική σταθερότητα: 
Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης (βλ. ενότητα 7). 
 
10.3   Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: 
Το προϊόν δεν παρουσιάζει την πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. 
 
10.4   Συνθήκες προς αποφυγήν: 
Αποφύγετε κάθε είδους λανθασμένο χειρισμό. 
 
10.5  Μη συμβατά υλικά: 
Φυλάξτε το μακριά από οξειδωτικά και έντονα αλκαλικά ή όξινα υλικά, για την αποφυγή εξώθερμων 
αντιδράσεις. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
Δεν αποσυντίθεται εάν χρησιμοποιηθεί για τις προβλεπόμενες χρήσεις. 
 

 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 από στόματος: rat  oral LD50  >5.000 mg/kg  
 από δέρματος: rat dermal LD50  >2.000 mg/kg  
 από αναπνοή: rat inhalation LC50  >5,1 mg/l (4 h.) 
 οφθαλμικός ερεθισμός:   μη ερεθιστικό 
 δερματικός ερεθισμός:    μη ερεθιστικό 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ψάρια: LC50 (96h)> 100 mg / l NOEC (30 ημέρες, 1ο στάδιο ζωής) = 14 mg / l 
Daphnia: EC50 (48h) = 6 mg / l NOEC (21d) = 16 microg / l 
Algae: EC50 (120h) <18 mg / l 
 
Γη: Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για πουλιά, μέλισσες και γαιοσκώληκες. 
 

13. ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

 
Καμία επαναφορά δεν είναι ανεκτή στο περιβάλλον. Ο χειριστής ξεπλένει σκεύη και γάντια που 
χρησιμοποιούνται για το γέμισμα των δολωματικών σταθμών. 
Εγκεκριμένη εταιρεία για την καταστροφή επικίνδυνων προϊόντων. 
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

 ADR/RID AND/ADNR IMDG IATA 

14.1 Κωδικός UN  UN3077 UN3077 UN3077 UN3077 

14.2.Ονομασία 
μεταφοράς  

Στερεή ουσία 
επικίνδυνο για 
περιβάλλον 
(diflubenzuron) 

Στερεή ουσία 
επικίνδυνο για 
περιβάλλον 
(diflubenzuron) 

Στερεή ουσία 
επικίνδυνο για 
περιβάλλον 
(diflubenzuron) 

Στερεή ουσία 
επικίνδυνο για 
περιβάλλον 
(diflubenzuron) 

14.3 Μεταφορά 
Κλάση επικινδυνότητας 
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9 
 

 

9 
 

9 
 

14.4 
Ομάδα συσκευασίας 

ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 

14.5 
Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

SI SI SI SI 

14.6 
Ειδικές προφυλάξεις 
για το χρήστη 

Κίνδυνος 
ταυτοποίησης 
αριθμός: 90 

Κίνδυνος 
ταυτοποίησης 
αριθμός: 90 

  

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

 
 
15.1 Κανονισμοί και νομοθεσία ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και ειδικά για το μείγμα: 
Προϊόν εξουσιοδοτημένο με αριθμό εγγραφής /εξουσιοδότησης: ES /APP (NA)-2019-18-00596 (ΤΠ18-0421) 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 
Aquatic Acute Cat 1 Aquatic Chronic Cat 1 
Στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
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Εικονογράμματα: 

 

 

Προειδοποιητική λέξη: -ΠΡΟΣΟΧΗ- 
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Δηλώσεις προφύλαξης 
P273:  Αποφύγετε την έκλυση στο περιβάλλον 
P391: Συλλέξτε τις διαρροές. 
P501:  Απορρίψτε το προϊόν / δοχείο από διαπιστευμένες εταιρείες. 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: 
Δεν έχει γίνει αναφορά χημικής ασφάλειας. 
Οδηγίες για το χειρισμό του προϊόντος βρίσκονται στις ενότητες 7 και 8 του Φύλλου Δεδομένων 

Ασφαλείας. 
 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Αυτό συμπληρώνει τα τεχνικά φύλλα αλλά δεν τα αντικαθιστά. 
Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην κατάσταση των γνώσεων μας στο υπό εξέταση προϊόν την 
ημερομηνία που αναφέρεται.  
Εφίσταται η προσοχή του χρήστη στους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν όταν ένα προϊόν 
χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους σχεδιάστηκε. 
Δεν απαλλάσσει τον χρήστη από τη γνώση και την εφαρμογή όλων των κανονισμών που διέπουν τη 
δραστηριότητά του. Θα έχει την αποκλειστική ευθύνη που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος. 
Όλοι οι κανονισμοί που αναφέρονται είναι απλώς για να βοηθούν τον χειριστή να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις κατά τη χρήση επικίνδυνων προϊόντων. 
Αυτή η λίστα δεν πρέπει να θεωρείται εξαντλητική και δεν αποκλείει τον παραλήπτη να εξασφαλίσει ότι 
πιθανώς οφείλονται σε άλλα κείμενα από αυτά που αναφέρονται για κατοχή και χρήση του προϊόντος που 
μόνο αυτός είναι υπεύθυνος. 
Αποθεματικό αρμοδιοτήτων: 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται σε 
πηγές που πιστεύεται ότι είναι ακριβείς. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη 
ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια αυτών των πληροφοριών.  
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της καταλληλότητας αυτών των πληροφοριών σε  
συγκεκριμένες εφαρμογές. 
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QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A 
Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 

Vizcaya, SPAIN 
Tel.+34 946 741 085 
Fax +34 946 744 829 

CUSTOMERS SERVICE NUMBER (FROM SPAIN) 
℡ 902 190 100 

www.quimunsa.com 
info@quimunsa.com 
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