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Industrie Chimiche S.p.A. 

Юни 2007 г. - Версия 01/07 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 

1.   Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието  

КАПАН ЗА ХЛЕБАРКИ 

Готова за употреба леплива уловка за насекоми 

ZAPI S.p.A. 

Виа Терца Страда 12 [Via Terza Strada, 12] 

35026 Конселве (Падуа) Италия [Conselve (Pd)] 

Тел. +39 - 049 - 9597785 

Факс +39 - 049 - 9597789 

techdept@zapi.it  

Техн. отдел. 

 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов” – тел.: +359 2 915 44 09 или 112 

Наименование на продукта: 

Описание на продукта: 

Наименование на фирмата: 

E-mail адрес на компетентното лице, 

отговарящо за ИЛБ:  

Допълнителна информация можете да 

получите от:  

Информация в случай на спешност: 

2.3. Идентификация на опасностите  

Продуктът не е опасен съгласно Директива 1999/45/ЕС 

3.   Състав/Информация за съставките 

 
Състав 

4.   Мерки за оказване на първа помощ  

 

Адхезивна (с топимо лепило) ароматизирана 
картонена лента 

При поглъщане на големи количества незабавно да се 

потърси медицинска помощ. 

Пострадалият да се изведе на чист въздух и да се 

потърси медицинска помощ. 

При контакт с кожата да се измие обилно с вода в 

продължение на най-малко 15 минути. 

При контакт с очите да се измие обилно с вода в 

продължение на най-малко 15 минути. 

При поглъщане 

При вдишване 

При контакт с кожата 

 
При контакт с очите 

5.   Мерки при гасене на пожар  
 CO2, пяна, воден аерозол. 

- 
- 

Подходящи средства за гасене на пожар  

Неподходящи средства за гасене на пожар 

Риск от експлозия  

Защитни средства Да се носи защитно облекло и автономен дихателен 

апарат. 

6.   Мерки при аварийно изпускане  
 Лични защитни средства  - 

Мерки за опазване на околната среда  - 

Средства за почистване  - 

7.   Работа с веществото/препарата и съхранение 
 Предпазни мерки при работа 

Условия на съхранение 

Работете внимателно с продукта.  

Да се съхранява на сухо и проветриво място.  

Температура на съхранение мин. 5°C/макс. 35°C. 

8.   Контрол при експозиция/лични предпазни средства  

 
Граници на експозиция 

Защита на дихателните пътища 

Защита на ръцете  

Защита на очите  

Защита на кожата 

Няма данни 

- 

Да се носят подходящи гумени ръкавици. 

Да се носят подходящи защитни очила. 

Да се избягва контакт на продукта с дрехите. 
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9.   Физични и химични свойства 

 
Външен вид 

Цвят 

Мирис 

pH 

Точка на кипене 

Точка на възпламеняване 

Свойства на парите 

Разтворимост във вода 

Леплива уловка 

безцветна 

характерен 

няма 

няма 

няма 

няма 

няма 

10.  Стабилност и реактивоспособност 

 Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение 

- 

- 

- 

Химична стабилност 

Условия, които трябва да се избягват  

Материал, който трябва да се избягва 

Опасности за разлагане 

11.  Токсикологична информация 

Орална токсичност  - 

Дермална токсичност  - 

Инхалиране  - 

Кожно дразнене  - 

Очно дразнене  - 

Сенсибилизация  - 

12.  Информация за околната среда 

 
Разградимост Продуктът не е биоразградим. 

Токсичност към водни организми 

Токсичност към птици 

13.  Третиране на отпадъците 

Изхвърляйте продукта в съответствие с действащите норми.  

14.  Информация за транспортиране 

Продуктът не е класифициран по отношение на сухопътен, железопътен, морски и въздушен транспорт.  

15.  Информация , съгласно действащата нормативна уредба 

Рискови фрази   - 

Символ      - 

Съвети за безопасност     - 

Допълнителни предпазни мерки Да се пази от деца 

16.  Друга информация* 

 
Представената в този лист информация се базира на съвременните ни познания, следователно тя не може да се 

разглежда като гаранция за специфични свойства. Потребителят трябва да спазва на своя отговорност 

действащите норми. 

Източници: 

1. Директива 1999/45/EО, Директива 2006/8/EО и последващи изменения 

2. Директива 67/548/ ЕИО и последващи изменения 

3. Директива 91/155/ ЕИО и последващи изменения 

4. Регламент (EО) № 1907/2006 и последващи изменения 

* Данни, които са променени в сравнение с  

предишната версия. 


