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Název výrobku : EKOVET
Ekologická lepová past
1.Identifikace přípravku-výrobku ,výrobce,
první distributor
Obchodní název výrobku :

EKOVET

Jméno a sídlo výrobce :

VETOX spol. s.r.o.
Srázná 3
140 00 Praha 4

Identifikační číslo :

16188691

Telefon/ fax

2 44462671
vetox@seznam.cz
Neobsahuje nebezpečné látky

2. Identifikace nebezpečnosti :

3 Informace o složení výrobku :

Ekologická lepová past

Nebezpečné látky :

Neobsahuje

Složení výrobku :

Papír - karton
Lepidlo Lunalment
Směs potravinových atraktantů

4. Pokyny pro první pomoc :

Pro odstranění lepu použít tech. benzin
a mýdlo

5.Opatření pro hasební zásah :

Hasicí přístroj vodní nebo práškový nebo
CO2

6.Opatření v případě úniku :

Pevné skupenství , únik nemožný

7.Pokyny pro zacházení a skladování :

Nevyžaduje žádné zvláštní zacházení,
skladovat při teplotě do 20st.C v suchu

8.Kontrola expozice a ochrana osob :

Nevyžaduje zvláštní kontrolu
zabraňte přístupu dětí při expozic
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9.Fyzikální a chemické vlastnosti :
Skupenství při 20st.C
Barva :
Zápach :
Bod vzplanutí
Samozápalnost
Meze výbušnosti
Oxidační vlastnosti:
Rozpustnost ve vodě a tucích

Pevné
Bílá s potiskem etikety
Neutrální
300 st.C
Není samovznětlivý
Nevýbušný
Neurčeno
Nerozpustný

10.Stabilita a reaktivita :

Termický rozklad žádný při stanoveném
užívání

11.Toxikologické informace :

Není toxický

12. Ekologické informace :

Ekologicky čistý

13. Informace o zneškodňování :

Komunální odpad

14. Informace pro přepravu :

Lze přepravovat všemi způsoby dopravy
bez omezení

15.Informace o právních předpisech :
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Zákon č. 434/2005 Sb., úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických
přípravcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
S věty :
2 uchovávejte mimo dosah dětí
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech.
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
16. Další informace :
Údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav našich
poznatků a nejsou ale zárukou o vlastnostech výrobku a nezakládají žádný smluvní právní
vztah.
Doporučená omezení použití:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití

