« Chutney » di manghi "chutney" z manga
« Chutney » di mango liquido chutney z manga, tekuté
« Corned beef » in recipienti ermeticamente chiusi hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech
« Gomme-esteri » estery pryskyřic
« Lana pettinata alla rinfusa » česaná vlna v útržcích
« Schede intelligenti » (« smart cards ») "čipové karty"
« Sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty
metalurgie niklu
« Tessuti » previsti nella nota 9 della sezione XI tkanina z vrstev paralelních textilních nití
0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l 0, 15 l nebo větším, avšak nejvýše 0, 33 l
0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio 0, 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0, 6 % hmotnostních uhlíku
0,6 % o più di carbonio 0, 6 % hmotnostních nebo více uhlíku
1–(1,3–Benzondiossolo-5–yl)propan-2–one 1–(1, 3, -benzodioxol-5–yl)-2–propanon (3, 4–methylendioxyfenyl-2–propanon)
1,1,1–Tricloroetano (metilcloroformio) 1, 1, 1–trichlorethan (methylchloroform)
1,1,3,3–Tetrametilbutilammina 1, 1, 3, 3–tetramethylbutylamin
1,1–Dicloro-1–fluoroetano (HCFC-141b) 1, 1–dichlor-1–fluorethan
1,2,3,4,5,6–Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) 1, 2, 3, 4, 5, 6–hexachlorcyklohexan [hch (iso)], včetně
lindanu (iso, inn)
1,2–Bis(2,4,6–tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 1, 2–bis (2, 4, 6–
tribromfenoxy) ethan pro výrobu akrylonitril-butadien-styrenu
1,2–Dibromo-4–(1,2–dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani 1, 2–dibrom-4–(1, 2–dibromethyl)cyklohexan; tetrabromcyklooktany
1,4–Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina) 1, 4–diazabicyklo (2. 2. 2) loktan (triethylendiamin)
1,4–Naftochinone 1, 4–naftochinon
1–Cianoguanidina (diciandiammide) 1–kyanoguanidin (dikyandiamid)
1–Cloro-2,3–epossipropano (epicloridrina) 1–chlor-2, 3–epoxypropan (epichlorhydrin)
1–Naftilammina (α-naftilammina), 2–naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 1–naftylamin (α-naftylamin),
2–naftylamin (β-naftylamin) a jejich deriváty; jejich soli
1–Naftolo 1–naftol
2–(2–Cloroetossi)etanolo 2– (2–chlorethoxy)ethanol.
2–(N,N-Dietilammino)etantiolo 2–(n, n-diethylamino)ethanthiol
2–(N,N-Dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2–(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, e 2–(N,N-dimetilammino)etil cloruro
cloridrato 2–(n, n-diethylamino)ethylchlorid-hydrochlorid, 2–(n, n-diisopropylamino)ethylchlorid-hydrochlorid, a 2–(n, ndimethylamino)ethylchlorid-hydrochlorid
2–(N,N-Diisopropilammino)etanolo 2–(n, n-diisopropylamino)ethanol
2,2′-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina) 2, 2′-(methylimino)diethanol (n-methyldiethanolamin)
2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole) 2, 2'-oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
2,2–Bis(bromometil)propandiolo 2, 2–bis (brommethyl) propandiol
2,3,4,5,6–Pentabromoetilbenzene 2, 3, 4, 5, 6–pentabromethylbenzen
2,3,5,6–Tetracloropiridina 2, 3, 5, 6–tetrachlorpyridin
2,4,5–T (ISO) (acido 2,4,5–triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri 2, 4, 5–t (iso) (kyselina 2, 4, 5–trichlorfenoxyoctová), její soli
a estery
2,4,7,9–Tetrametildec-5–in-4,7–diolo 4, 7–dihydroxy-2, 4, 7, 9, -tetramethyl-5–decin
2,4–Di-terz-butil-6–(5–clorobenzotriazol-2–il)fenolo 2, 4–di-terc-butyl-6– (5–chlorbenzotriazol-2–yl)fenol
2,5 % o più di nichel 2, 5 % hmotnostních nebo více niklu
2–Etil-2–(idrossimetil)propan-1,3–diolo (trimetilolpropano) 2–ethyl-2– (hydroxymethyl) 1, 3–propandiol
2–Furaldeide (furfurale) 2–furaldehyd (furfural)
2–Metilpropan-2–olo (alcole terz-butilico) 2–methyl-2–propanol (terc. butylalkohol)
3–(1–Ethil-1–metilpropil)isossazol-5–ilammina, sotto forma di soluzione in toluene 3– (ethyl-1–methylpropyl)-5–isoxazolylamin) ve
formě toluenového roztoku
3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-etilendiftalimmide; N,N′-etilenbis(4,5–dibromoesaidro-3,6–metanoftalimmide) 3, 3′, 4, 4′, 5, 5′, 6,
6′-oktabrom-n, n′-ethylendiftalimid; n, n′-ethylenbis(4, 5–dibromhexahydro-3, 6–methanoftalimid)
3,5,6–Tricloro-2–piridilossiacetato di 2–butossietile 2–butoxyethyl (3, 5, 6–trichlor-2–pyridiloxy) acetát
3,5–Dicloro-2,4,6–trifluoropiridina 3, 5–dichlor-2, 4, 6–trifluorpyridin
3,6–Dicloropiridin-2–carbossilato di 2–idrossietilammonio (2–hydroxyethyl)amonium-3, 6–dichlorpyridin-2–karboxylát
3/4 posteriori o parti centrali půlky, zadní tři čtvrti z prasat domácích solené, ve slaném nálevu
3′-Cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9′-xanten]-3–one 3′-chlor-6′-(cyklohexylamino)spiro[isobenzofuran-1(3h), 9′xanthen]-3–on
4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 4, 4'-isopropylidendifenol (bisfenol a, difenylolpropan) a jeho soli
4–Idrossi-4–metilpentan-2–one (diacetonalcole) 4–hydroxy-4–methyl-2–pentanon (diacetonalkohol)
4–Metilpentan-2–one (metilisobutilchetone) 4–methyl-2–pentanon (methylisobutylketon)
4–Metilpiridina 4–methylpyridin
52 × 74 cm o meno nepřesahujících 52 × 74 cm
5–Metilesan-2–one 5–methyl-2–hexanon
6′-(N-Etil-p-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3–one 6'- (n-ethyl-p-toluidin)-2'-methylspiro[isobenzofuran-1
(3h), 9'-xanten]-3–on
6–Docosilossi-1–idrossi-4–[1–(4–idrossi-3–metil-1–fenantril)-3–osso-1H,3H-nafto[1,8–cd]piran-1–ile]naftaleno-2–carbossilato di
metile kys.methyl-6–dokosyloxy-1–hydroxy-4–/1–(4–hydroxy-3–methyl-1–fenanthryl)-3–oxo
6–Esanolattame (epsilon-caprolattame) 6–hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)
a base di acetato di butile na bázi butylacetátu
a base di ammidi na bázi amidů
a base di benzimidazoli na bázi benzimidazolů
a base di carbammati na bázi karbamátů
a base di carta riciclata ost.nenatíraný papír, kartón, lepenka, >225g/m2, vyr.z odpadového papíru
a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta vyrobené ze sběrového papíru, též pokryté papírem
a base di composti alogenati na bázi halogenovaných sloučenin
a base di composti del piombo na bázi sloučenin olova

a base di composti organofosforici na bázi organofosforečných sloučenin
a base di derivati di dinitroaniline na bázi derivátů dinitroanilinu
a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny
a base di diazine o di morfoline na bázi diazinů nebo morfolinů
a base di diazoli o di triazoli na bázi diazolů nebo triazolů
a base di ditiocarbammati na bázi dithiokarbamátů
a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z čaje nebo maté
a base di fenossifitoormoni na bázi fenoxy–fytohormonů
a base di granturco přípravky z nepražené kukuřice, směsi pražených a nepražených vloček, bobtnáním
a base di idrocarburi clorati na bázi chlorovaných uhlovodíků
a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937 na bázi hormonů nebo jiných výrobků čísla 2937
a base di piombo tetraetile na bázi tetraethylolova
a base di piretrinoidi na bázi pyrethroidů
a base di poliesteri barvy a laky nátěrové (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky
modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí, na bázi polyesterů
a base di polimeri acrilici o vinilici barvy a laky nátěrové (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo
chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí, na podkladěakrylových nebo
vinylových polymerů
a base di polimeri naturali modificati barvy, laky apod. na bázi polymerů přírodních chemicky upravených
a base di polimeri sintetici barvy, laky apod. na podkladě polymerů syntetických
a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) drát ze slitin cu-ni (kupronikl), cu-ni-zn (alpaka, niklová mosaz)
a base di rame-stagno (bronzo) slitiny na bázi měď-cín (bronz)
a base di rame-zinco (ottone) drát ze slitin měď-zinek (mosaz)
a base di riso přípravky z nepražené rýže, směsi pražených a nepražených vloček, bobtnáním
a base di sali di ammonio quaternario na bázi kvartérních amoniových solí
a base di sostanze amidacee na bázi škrobových látek
a base di spermicidi na bázi spermicidů
a base di triazine na bázi triazinů
a bilanciere con spirale s nepokojem a vláskem (kompletkou)
a cappuccio hlávkový salát
a carica automatica s automatickým natahováním
a caricamento dall'alto pračky plně automatické, suché prádlo do 6 kg, plnění shora, pro domácnost, prádelny
a caricamento frontale pračky plně automatické, suché prádlo do 6 kg, plnění zepředu, pro domácnost, prádelny
a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale kazetového typu, s analogovým a digitálním snímacím systémem
a cassette kazetového typu
a chiusura ermetica o semiermetica hermetické nebo polohermetické
a colori barevné
a comando numerico brusky na plocho s přesností nejméně 0, 01 mm číslicově řízené
a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili kamna, sporáky, krby, vařiče (též s pomocnými bojlery pro ústřední topení), rožně,
koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostech a jejich části a součásti, ze
železa nebo oceli:ostatní zařízení
a combustibili liquidi kamna, sporáky, krby, vařiče (též s pomocnými bojlery pro ústřední topení), rožně, koksové koše, plynové vařiče,
ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostech a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:ostatní zařízení
a compressione chladničky kompresorového typu, používané v domácnostech
a dielettrico di carta o di materie plastiche kondenzátory elektrické pevné-dielektrikum papírové nebo z plastu
a dielettrico di ceramica, a più strati dielektrikum keramické vícevrstvé
a dielettrico di ceramica, ad un solo strato kondenzátory elektrické pevné-keramické dielektrikum jednovrstvé
a diodi emettitori di luce (LED) se zabudovanými diodami vyzařujícími světlo (led)
a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono
presentate brambory-tenké plátky, smažené nebo pečené, i solené v hermetických obalech pro okamžitou spotřebu
a flussi multipli s více než jedním vstupním oběžným kolem
a flusso semplice s jedním vstupním oběžným kolem
a funzionamento elettrico budíky, malé hodiny kyvadlové s hodinkovým strojkem řízené elektricky
a fuselli (tombolo) krajky strojní vyrobené na strojích paličkovacích z textilních materiálů ostatní
a grani lunghi dlouhozrnná
a grani medi rýže bez plev-střední zrna
a grani orientati s orientovanou strukturou
a grani tondi kulatozrnná
a liquido, a lettura diretta kapalinové, s přímým čtením
a maglia elastica o a maglia gommata doplňky oděvní pletené, háčkované elastické, povrstvené kaučukem
a maglia pletené nebo háčkované
a maglie esagonali pletiva, rošty ze železa, oceli, z drátu plastové, hexagonální zesítění
a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e pro ruční svařování pomocí obalených elektrod, ve spojení se
svařovacím nebo řezacím zařízením a dodávané
a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale s motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v horizontální poloze
a motore elettrico incorporato s vestavěným elektrickým motorem
a motore elettrico kladkostroje a zdvihací zařízení jiná než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel, poháněné
elektrickým motorem
a motore mechanické stavy
a movimento rettilineo (cilindri) motory, pohony hydraulické, s lineárním pohybem (válců)
a nastri magnetici používající magnetické pásky
a nastro pásové pily
a più alberi s více hřídelemi
a più strati papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojidlem, a bez
jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových
a presa di corrente elettrica esterna lokomotivy i malé posunovací lokomotivy elektrické závislé na vnějším zdroji proudu

