Abacates avokádo
Abono por filho a cargo přídavky na děti
Abrasivos em pó ou em grăo brusiva ve
formě prášku nebo zrn
Abrasivos naturais přírodní brusiva
Abridores de envelopes otevírače dopisů
Abridores de envelopes, agrafadores e
furadores otevírače dopisů, sešívačky
a děrovačky
Abrigos de protecçăo ochranné kryty
Abrigos em paragens de
autocarros přístřešky pro autobusové
zastávky
Abrigos kryty
Accionadores de válvulas
eléctricos elektrické ovladače ventilů
Accionadores de válvulas
hidráulicos hydraulické ovladače ventilů
Accionadores de válvulas
pneumáticos pneumatické ovladače ventilů
Accionadores de válvulas ovladače ventilů
Accionadores ovladače
Aceleradores de partículas urychlovače
částic
Aceleradores de pressăo para
líquidos násobiče tlaku pro kapaliny
Aceleradores lineares lineární urychlovače
Acessórios de afinaçăo ladičky
Acessórios de alimentaçăo eléctrica síťové
příslušenství
Acessórios de arame para manuseamento
de mercadorias lanové příslušenství pro
manipulaci se zbožím
Acessórios de identificaçăo
pessoal příslušenství pro osobní identifikaci
Acessórios de isolamento
eléctrico elektroizolační součásti
Acessórios de laminaçăo laminovací potřeby
Acessórios de profilaxia
dentária zubolékařské profylaktické
doplňky
Acessórios de segurança bezpečnostní
výstroj
Acessórios de suspensăo para revestimento
de poços závěsy pro opláštění
Acessórios de vestuário oděvní doplňky
Acessórios diversos para tubos různé
potrubní tvarovky
Acessórios e componentes de equipamento
para telecópia příslušenství a komponenty
k faxovým zařízením
Acessórios eléctricos elektrická příslušenství
Acessórios internos para edifícios vnitřní
vybavení budov
Acessórios para aspiradores příslušenství
k vysavačům

Acessórios para bússolas příslušenství ke
kompasům
Acessórios para cabos kabelové
příslušenství
Acessórios para cabos,
isolados příslušenství pro izolované kabely
Acessórios para catéter doplňky ke katétrům
Acessórios para classificadores de folhas
soltas ou ficheiros součásti rychlovazačů
nebo pořadačů
Acessórios para computadores počítačová
příslušenství
Acessórios para condutas potrubní tvarovky
Acessórios para construçăo drobný stavební
materiál a příslušenství
Acessórios para drenos drenážní doplňky
Acessórios para endodôncia endodontické
doplňky
Acessórios para entrada de
dados příslušenství pro vkládání dat
Acessórios para equipamento
áudio příslušenství audiosystémů
Acessórios para equipamento de som e
imagem příslušenství pro zvuková a video
zařízení
Acessórios para equipamento de
varrimento (scanner) příslušenství ke
skenerům
Acessórios para escalada
desportiva gymnastické pomůcky ke šplhu
Acessórios para iluminaçăo, de
parede příslušenství k nástěnným světlům
Acessórios para iluminaçăo, de tecto ou de
parede stropní a nástěnná svítidla
Acessórios para iluminaçăo, de
tecto stropní svítidla
Acessórios para instrumentos de
cordas příslušenství strunných hudebních
nástrojů
Acessórios para instrumentos de
meteorologia příslušenství
meteorologických zařízení
Acessórios para instrumentos de
percussăo příslušenství bicích hudebních
nástrojů
Acessórios para instrumentos
musicais příslušenství hudebních nástrojů
Acessórios para jogos příslušenství k hrám
Acessórios para lacre příslušenství
k pečetnímu vosku
Acessórios para limpeza de
computadores čisticí příslušenství
k počítačům
Acessórios para quadros
brancos příslušenství k bílým tabulím
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Acessórios para soldadura příslušenství ke
sváření
Acessórios para tractores příslušenství pro
traktory
Acessórios para tubos de bronze para
canhőes potrubní tvarovky z děloviny
Acessórios para vestuário de
trabalho doplňky k pracovním oděvům
Acessórios příslušenství
Acetileno acetylen
Ácido acético kyselina octová
Ácido fosfórico kyselina fosforečná
Ácido hexafluorossílico kyselina
hexafluorokřemičitá
Ácido nítrico e respectivos sais kyselina
dusičná a soli
Ácido peracético kyselina peroctová
Ácido sulfúrico kyselina sírová
Ácidos carboxílicos e policarboxílicos
aromáticos aromatické polykarboxylové
a karboxylové kyseliny
Ácidos carboxílicos karboxylové kyseliny
Ácidos e compostos monocarboxílicos năo
saturados nenasycené monokarboxylové
kyseliny a sloučeniny
Ácidos gordos monocarboxílicos
industriais technické monokarboxylové
mastné kyseliny
Ácidos inorgânicos anorganické kyseliny
Ácidos polifosfóricos kyseliny
polyfosforečné
Ácidos salicílicos kyseliny salicylové
Ácidos sulfonítricos směs kyseliny sírové
a dusičné
Aço macio měkká ocel
Aço ocel
Acordeőes akordeony
Activaçăo de instalaçőes de
aquecimento uvádění topných zařízení do
provozu
Activaçăo de instalaçőes de iluminaçăo
pública uvádění zařízení pouličního
osvětlení do provozu
Açúcar branco bílý cukr
Açúcar e produtos afins cukr a příbuzné
výrobky
Açúcar e xarope de ácer javorový cukr
a javorový sirup
Açúcar cukr
Acumuladores de chumbo-ácido olověné
akumulátory
Acumuladores de lítio lithiové akumulátory
Acumuladores de níquel-cádmio niklkadmiové akumulátory
Acumuladores de níquel-ferro oceloniklové akumulátory

Acumuladores eléctricos elektrické
akumulátory
Acumuladores, pilhas e baterias
eléctricas akumulátory, galvanické články
a baterie
Adaptador de recipientes para
agitadores adaptér na baňku pro třepačky
Adaptadores de flange přírubové adaptéry
Adaptadores de transparęncia para
scanner adaptér transparentních předloh
pro skener
Adaptadores e interfaces da Personal
Computer Memory Card International
Association (PCMCIA) adaptéry
a rozhraní PCMCIA (mezinárodní asociace
pro paměťové karty osobních počítačů)
Adaptadores adaptéry
Adesivos lepidla
Aditivos para cimento, argamassa ou
betăo přísady do cementů, malt nebo
betonů
Aditivos para óleos přísady do olejů
Aditivos químicos chemické přísady
Adubos minerais suroviny pro výrobu hnojiv
Aeronaves de asa fixa letouny s pevnými
křídly
Aeronaves de caça bojová letadla
Aeronaves de patrulha marítima námořní
hlídková letadla
Aeronaves de transporte militar vojenská
dopravní letadla
Aeronaves e veículos espaciais letadla
a kosmické lodě
Aeronaves militares vojenská letadla
Aeronaves năo pilotadas nepilotovaná
letadla
Aeronaves para treino cvičná letadla
Aeronaves para usos especiais letadla pro
zvláštní účely
Aeronaves pilotadas pilotovaná letadla
Aeronaves, mísseis e naves espaciais
militares vojenská letadla, rakety
a kosmické lodě
Aerossóis de purificaçăo do
ar dezinfektanty vzduchu
Aerossóis e produtos químicos em forma
de discos aerosoly a chemické látky ve
tvaru disků
Aerossóis pressurizados (air
dusters) rozprašovače se stlačeným
vzduchem
Aerossóis aerosoly
Afiadores ořezávátka tužek
Agendas digitais (pocket
computers) kapesní počítače
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Agendas e planificadores pessoais diáře
nebo osobní kalendáře
Agendas ou recargas termínové kalendáře
a náhradní vložky
Agentes de acabamento přípravky k úpravě
povrchu, k apretování
Agentes de estanquidade těsnicí materiály
Agentes desengordurantes odmašťovací
činidla
Agentes extintores de incęndios činidla do
hasicích přístrojů
Agentes floculantes flokulační činidla
Agentes orgânicos tensoactivos organické
povrchově aktivní prostředky
Agentes para eliminaçăo de gelo prostředky
k odmrazování
Agitadores de incubaçăo inkubační třepačky
Agitadores e acessórios třepačky
a příslušenství
Agitadores magnéticos magnetické třepačky
Agitadores mecânicos mechanické třepačky
Aglutinantes preparados para moldes ou
núcleos de fundiçăo připravená pojiva pro
licí formy nebo jádra
Agrafadores sešívačky
Agrafos cirúrgicos chirurgické svorky
Agrafos sponky
Agrafos, tachas, percevejos sešívací svorky,
cvočky, napínáčky
Agregados plniva do betonu
Água captada e tratada shromážděná
a upravená voda
Água de rosas růžová voda
Água destilada destilovaná voda
Água mineral gaseificada perlivá minerální
voda
Água mineral năo gaseificada neperlivá
minerální voda
Água năo potável užitková voda
Água natural přírodní voda
Água pesada, outros isótopos e seus
compostos těžká voda, další isotopy
a jejich sloučeniny
Água potável pitná voda
Água quente horká voda
Água sob forma sólida voda v pevném
skupenství
Aguada de cimento injektážní malta
Aguardentes lihoviny
Águas minerais aromatizadas ochucené
minerální vody
Águas minerais minerální voda
Águas-de-colónia kolínské vody
Águas-de-toucador toaletní vody
Agulha de sutura dentária zubolékařská šicí
jehla

Agulhas arteriais arteriální jehly
Agulhas de amniocentese jehly pro
amniocentézu
Agulhas de anestesia jehly pro anestetika
Agulhas de biópsia bioptické jehly
Agulhas de costura ou agulhas de tricotar e
dedais šicí jehly a pletací jehlice a náprstky
Agulhas de costura ou agulhas de
tricotar šicí jehly nebo pletací jehlice
Agulhas de costura šicí jehly
Agulhas de diálise dialyzační jehly
Agulhas de fístulas kanyla k hemodialýze
Agulhas de radiologia jehly pro radiologické
postupy
Agulhas de sutura sešívací jehly
Agulhas de tricotar pletací jehlice
Agulhas epidurais epidurální jehly
Agulhas para fins médicos zdravotnické
jehly
Agulhas para injecçăo de produtos de
embalsamamento jehly do balzamovacích
vstřikovačů
Agulhas post mortem pitevní jehly
Agulhas ventiladas aspirační jehly
Agulhas hrotnice
Agulhas, cróssimas, alavancas para
comando de agulhas e outros dispositivos
para mudança de vias hrotovnice,
srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový
materiál pro výměny a křížení
Alarmes contra roubo e
incęndios poplachová zařízení na ochranu
proti krádeži nebo požáru
Alavancas para comando de
agulhas výhybky
Albumina albumin
Álbuns de filatelia filatelistické
rychlovazače
Álbuns para amostras alba na vzorky
Álbuns para colecçőes alba na sbírky
Alcachofras artyčoky
Alçapőes para raspadores záchytná zařízení
na ježky
Alcatrăo de hulha uhelný dehet
Álcoois gordos industriais technické mastné
alkoholy
Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois e seus
derivados halogenados, sulfonados,
nitrados ou nitrosados, álcoois gordos
industriais alkoholy, fenoly, fenolalkoholy
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty, technické mastné alkoholy
Álcool etílico ethylalkohol
Álcool alkohol
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Aldeído, cetona, peróxidos orgânicos e
éteres aldehydy, ketony, organické
peroxidy a ethery
Aléus de hóquei de campo hokejky na
pozemní hokej
Aléus de hóquei hokejky
Aléus de lacrosse lakrosové hole
Alfaces hlávkový salát
Alfinetes de segurança zavírací špendlíky
Alfinetes, placas e material para
fracturas přístroje k léčbě zlomenin,
šrouby a desky
Algas marinhas řasy
Algas chaluhy
Algemas pouta
Algodăo em bolas vatové tyčinky
Algodăo para fins médicos zdravotnický
savý materiál
Algodăo bavlna
Algodăo-em-rama vata
Alicates de engaste lemovací kleště
Alicates kleště
Alimentos enterais střevní výživa
Alimentos para animais de
estimaçăo krmiva pro zvířata v zájmovém
chovu
Alimentos para animais krmiva
Alimentos para bebés dětská výživa
Alimentos para peixes krmiva pro ryby
Alisamento de superfícies pokládání
vyrovnávacího potěru
Alizares para portas dveřní rámy
Almofadas de flautim vytěráky pro pikoly
Almofadas de substituiçăo para
carimbos náhradní razítkové polštářky
Almofadas de tinta razítkové polštářky
Almofadas para agulhas podložky na ostré
nástroje
Almofadas para cadeiras de rodas polštáře
pro pojízdná křesla
Almofadas polštářky
Almôndegas de carne de vaca kuličky
z hovězího masa
Almôndegas masové kuličky
Alternadores alternátory
Altifalantes běžné reproduktory
Alto-falantes reproduktory
Aluguer de aeronaves de asa fixa, com
tripulaçăo pronájem letounů s pevnými
křídly s posádkou
Aluguer de aeronaves, com
tripulaçăo pronájem letadel s posádkou
Aluguer de apartados postais pronájem
poštovních schránek

Aluguer de autocarros e autocarros de
turismo com condutor pronájem autobusů
a dálkových autobusů s řidičem
Aluguer de automóveis de passageiros com
condutor pronájem osobních automobilů
s řidičem
Aluguer de barcos, com
tripulaçăo pronájem člunů s posádkou
Aluguer de camiőes com
condutor pronájem nákladních automobilů
s řidičem
Aluguer de camionetas com
condutor pronájem dodávkových vozů
s řidičem
Aluguer de ceifeiras ou de equipamento
agrícola, com operador pronájem žacích
strojů nebo zemědělského zařízení
s obsluhou
Aluguer de embarcaçőes de navegaçăo
interior, com tripulaçăo pronájem
vnitrozemských plavidel s posádkou
Aluguer de embarcaçőes marítimas, com
tripulaçăo pronájem námořních plavidel
s posádkou
Aluguer de embarcaçőes, com
tripulaçăo pronájem plavidel s posádkou
Aluguer de equipamento de transporte por
vias navegáveis, com tripulaçăo pronájem
lodního přepravního zařízení s posádkou
Aluguer de equipamento para transporte
aéreo, com tripulaçăo pronájem leteckého
přepravního zařízení s posádkou
Aluguer de gruas, com operador pronájem
jeřábů s obsluhou
Aluguer de helicópteros, com
tripulaçăo pronájem vrtulníků s posádkou
Aluguer de linhas terrestres de
comunicaçăo pronájem veřejných
telefonních linek
Aluguer de máquinas agrícolas, com
operador pronájem zemědělských strojů
s obsluhou
Aluguer de máquinas de terraplenagem,
com operador pronájem zařízení na zemní
práce s obsluhou
Aluguer de máquinas e equipamento para
construçăo e engenharia civil, com
operador pronájem stavebních
a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
Aluguer de veículos industriais com
condutor pronájem automobilů pro
přepravu těžkých nákladů s řidičem
Aluguer de veículos para transporte de
mercadorias com condutor pronájem
vozidel pro přepravu zboží s řidičem
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