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Αργύρης, Εκδόσεις Ζήτη, 2004), που παρουσιάζει τις μεθόδους παραγωγής των 

κατασκευαστικών  υλικών από πρώτες ύλες, αποτελεί μια πλήρη αναφορά στον 

κόσμο των υλικών από την διαδικασία παραγωγής τους μέχρι τη χρήση τους. 
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υλικά. 
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