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PUŁAPKA AF DEMI-DIAMOND. Plastikowa obudowa wkładów lepowych do monitoringu
owadów.
Producent: Killgerm Chemicals Ltd, Denholme Drive, Ossett, West Yorkshire, WF5 9NA.
Tel: +44 (0)1924 268450 Fax: +44 (0)1924 265033 Email: technical@Killgerm.com
Dostawca: Killgerm Polska Sp. z.o.o ul. Sarabandy 61, 02-868, Warszawa
Tel: (0-22) 8947400 Fax: (0-22) 8947407 Email: biuro@killgerm.com
Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny
Przezroczysty bądź niebieski (miejsca produkcji/przechowywania żywności) plastik z polipropylenu.
Połknięcie: Nie dotyczy
Wdychanie: Nie dotyczy
Kontakt ze skórą: Nie dotyczy
Kontakt z oczami: Nie dotyczy
Produkt nie jest łatwopalny
Środki gaśnicze: piana lub suche chemikalia
Nie dotyczy

Postępować z produktem w sposób bezpieczny. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Zakładać rękawiczki gumowe/PVC podczas pracy w obszarach
infestacji gryzoni lub owadów w celu ochrony przed chorobami.
Stosować tylko zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji produktu.
Kontrola narażenia i środki
Środki ochrony osobistej
Podczas użycia
Rozsypanie
ochrony indywidualnej
Rękawiczki
Kauczuk syntetyczny/PVC
Właściwości fizyczne i chemiczne Postać fizyczna:
Plastikowa pułapka koloru przezroczystego bądź niebieskiego do
monitoringu
monitoringu owadów wykonana z polipropylenu.
Do wykorzystania z różnymi określonymi wkładami lepowymi.
Palność:
Pali się w ogniu
Stabilność i reaktywność
Produkt jest stabilny, nie jest reaktywny
Informacje toksykologiczne
Drogi narażenia/objawy kontaktu:
Wdychanie:
nie dotyczy
Kontakt ze skórą i oczami:
nie dotyczy
Połknięcie:
nie dotyczy
Symptomy kontaktu:
nie dotyczy
Informacje ekologiczne
Utylizować zużyte pułapki w sposób bezpieczny
Postępowanie z odpadami
Usunąć lepy i zutylizować w sposób bezpieczny.
Zniszczone bądź niepotrzebne pułapki zutylizować w sposób bezpieczny.
Kod EWC 15 01 02.
Rozważyć możliwość recyklingu. Zasięgnąć porady firmy usługowej lub dostawcy w zakresie utylizacji.
Infromacje o transporcie
Transportować w sposób bezpieczny.
Informacje dotyczące przepisów
• Produkt został sklasyfikowany zgodnie z wymogami CHIP 3. Niniejsza karta charakterystyki spełnia
prawnych
wymogi Dyrektywy 91/155/EEC o kartach charakterystyki (uwzględniając zmiany w Dyrektywie
93/112/EC i 2001/58/EC).
• Stosować zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
• Niniejsza karta charakterystyki nie stanowi oceny ryzyka w miejscu pracy, którą użytkownik powinien
dokonać zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
Inne informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają wyłącznie charakter ogólny. Dane
zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie pod względem
bezpiecznego postępowania w zakresie stosowania, przechowywania i transportu produktu. Informacje
zawarte w karcie są zgodne ze stanem faktycznym na dzień sporządzenia dokumentu i będą
uaktualniane w miarę potrzeby. Killgerm Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody
osobowe i rzeczowe będące rezultatem używania produktu w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem, niestosowania się do zaleceń producenta, informacji podanych na etykiecie oraz
wszelkich innych materiałów informacyjnych dotyczących produktu.
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