
 

VARNOSTNI LIST 1 

VARNOSTNI LIST 
 

 

IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 

Trgovsko ime     Lepilni pladnji za nadzor števila mrčesa in miši 

Uporaba V pasteh  

Proizvajalec/Dobavitelj PLASTDIVERSITY, LDA 

Rua dos Alentojeiros št. 136 

Apartado 4 

3091-902 Marinha das Ondas – PORTUGALSKA 

Telefonska številka                                                     + 351 233 959 490 

Številka telefaksa + 351 233 959 476 

E-pošta comercial@plastdiversity.com 

plastdiversity@hotmail.com 

  

Datum izdelave: 2.2.2017  

Datum spremembe: 17.06.2019 -  Izdaja: 1 

 

SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 

Opredelitev kemijske narave pripravka:  

Ni nevarnih sestavin 

 

UKREPI ZA PRVO POMOČ 

Prva pomoč pri stiku z očmi 

Prva pomoč pri stiku s kožo  

Prva pomoč pri zaužitju 

 

 

Prva pomoč pri vdihavanju 

 

Prizadeto oko približno 15 minut izpirajte 

pod tekočo vodo. 

Očistite prizadeto kožo z vodo in milom.  

Izperite usta z vodo. 

 

 

Ponesrečenca odpeljite na svež zrak. 

 
Drugi podatki V vseh primerih poskrbite za ustrezno 

fizično in psihično pomoč ponesrečencu, v 

težjih primerih pa poiščite zdravniško 

pomoč. 

 

UKREPI OB POŽARU 

 

Sredstva za gašenje Gasite z vodo, peno ali z inertnim plinom. 

Neustrezna sredstva za gašenje Zelo nevarno: hlapi izdelka lahko z zrakom tvorijo 

 eksplozivno mešanico. 

Varovalna oprema pri gašenju Osebe, ki gasijo, morajo nositi zaščitna oblačila in 

 izolirni dihalni aparat. 
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UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 

 
Osebni varnostni ukrepi         Zaščita dihalnih poti, odkritih delov telesa in oči. 
Okoljevarstveni ukrepi                                                     Preprečite kontaminacijo zemlje in vode. 
Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu                     Uporabite vpojne materiale in jih po uporabi  
                                                                                           odložite v zaprto posodo za odpadke. 

 

 

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/ 

PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 

Ravnanje 

 

Skladiščenje                                                        

  

 

 

 

Izvajajte ustrezne predpise za delo z vnetljivimi 
tekočinami. Zagotovite zadostno zračenje. 

 

Izdelek shranjujte v hladnih in zračnih prostorih. 

 

 

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 

Tehnični varovalni ukrepi: kontrolni ukrepi in ukrepi za delo z NPK – P v delovnem 

območju. Zadostno zračenje.  

Kontrolni parametri:  

Osebna varovalna oprema: 

Zaščita rok Varnostne rokavice 

Zaščita kože Varnostno delovno oblačilo 

Zaščita oči Varnostna očala, varovalni ščitnik 

Drugi podatki: Pri delu z izdelkom ne pijte, ne jejte in ne kadite. Po delu umijte roke z milom in toplo vodo. 

KOŽO NAMAŽITE S KREMO ZA ROKE. 

 

 

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 

Topno (pri 20 °C): prozorna tekočina brez usedline in mehanskih nečistot (majhne količine finih usedlin 

niso zaznavne).

 

Barva                                                                                   svetlo rumena 

Okus in vonj                                                                         med 

pH (pri 20 °C)                                                                       5–6  

Tališče (°C)                                                                          –114 

Vrelišče (°C)                                                                        +78 – 100 

Plamenišče (°C)                                                                  50 

Vnetljivost                                                                            II. razred nevarnosti  

Samovnetljivost                                                                   ni določena 

Meja eksplozivnosti                                                             zgornja meja (% vol.): ni določena  

                                                                                            spodnja meja (% vol.): ni določena  

Oksidacija                                                                            ni določena   

Parni tlak                                                                              ni določen  

Gostota                                                                                0,8400 – 0,8500 

Topnost (°C)                                                                         20 

− v vodi                                                                        dobra 
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− v maščobi                                                                 ni določena 

Porazdelitveni koeficient N-oktanol/voda                             ni določen 

Drugi podatki                                                                        --- 

 

 

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 

Obstojnost nevarne snovi/pripravka 

Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti 

Nezdružljive snovi 

Nevarni produkti razkroja 

Drugi podatki 

 

 

TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 

Akutna toksičnost 

LD 50, oralna, siva podgana (mg/kg) dražeče 

LD 50, dermalna, siva podgana ali zajec (mg/kg) dražeče 

LD 50, vdihavanje aerosola, siva podgana (mg/kg) dražeče 

LD 50, vdihavanje hlapov in plina, siva podgana (mg/kg) dražeče 

Subkronična – kronična toksičnost  ni določena 

Občutljivost   ni določena 

Rakotvornost     ni določena 

Mutagenost     ni določena 

Toksičnost za razmnoževanje       ni določena 

Raziskave na ljudeh     Izpostavljenost vdihavanju je 

povzročila dražilne in 

narkotične učinke v odvisnosti 

od časa dela z izdelkom in od 

koncentracije izdelka.

Raziskave na živalih 

Drugi podatki        - - -                                                                                               

 ni določeno  

 

 

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 

Akutna toksičnost za vodne organizme 

LC 50, 97 ur, ribe (mg/kg)  

EC 50, 48 ur, vodne bolhe (mg/kg)  

IC 50, 72 ur, morske alge (mg/kg)  

Analiza 

ni določena 

ni določena 

ni določena 

zelo dobre biološke lastnosti, neškodljivo, dobra 
topnost v vodi

Toksičnost za druga področja 
Drugi podatki  
CHSK 
BSK5 

Drugi podatki  - - - 

   

   

minimalna 

- - - 

ni določeno 
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ODSTRANJEVANJE 

Odstranjevanje izdelka Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi, državnimi 

in nacionalnimi predpisi. 

 

 

TRANSPORTNI PODATKI 

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti: Razred 3 

Št.: III 

Tabela nevarnosti: 30 

 

 

 
Št. UN: 1993 

 

 

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 
 
Nevarnostni simboli z napisom 
R – stavek                                                                   10-03/38 
S – stavek                                                                    2-7-16-26-36 

 

DRUGE INFORMACIJE 

 

 

 
Podatki se nanašajo izključno na pripravke, ki so navedeni v naslovu.  

                                                                                                                                             


