
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
KLEJOWY MONITOR OWADÓW 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, (WE) 453/2010,  (WE) 1272/2008 
  

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANINY/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  
PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa produktu: klejowy monitor owadów 
Postać:  Hotmelt Glue, siliconized paper, yellow polystyrol HIPS 
Zastosowanie:  Monitoring owadów  
Producent: 
SITNO Ltd. 
Pededzes 28 
Marupe, LV-2167 
Łotwa  
Telefon alarmowy: +371 29405429 
Ogólnopolskie tel. alarmowe: Policja 997 Straż Pożarna 998 SOS tel. kom. 112 

 
2. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
2.1. Pułapki wykonane z termotopliwego kleju oraz silikonowego kartonu 
2.2. Materiał opakowania - polipropylen, karton 

 
3. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 
3.1. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny 
3.2. Etykieta 
Nie zawiera elementów sklasyfikowanych jako niebezpieczne w warunkach normalnych. 

 
4. PIERWSZA POMOC 
4.1. Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z produktem stopionym: chłodzić wodą, 

skonsultować się z lekarzem 
4.2. Kontakt ze skórą: stopiony produkt, po kontakcie ze skórą ochłodzić zimną wodą. Nie usuwać. 

Zasięgnąć porady lekarza 
4.3. Wdychanie: wyjść na świeże powietrze, skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują 
4.4. Po połknięciu: wypłukać usta, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów, 

skonsultować się z lekarzem 

 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU 
5.1. Środki gaśnicze: Wszystkie typowe środki gaśnicze są odpowiednie 
5.2. Specjalne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: W przypadku pożaru możliwość 

uwolnienia toksyn 

 



6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

6.1. Środki ochrony osobistej: Nosić ubranie ochronne 
6.2. Ochrona środowiskowa: Nie wylewać do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód 

gruntowych 

6.3. Czyszczenie i utylizacja: zgodnie z krajowymi i lokalnymi regulacjami. 

 
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO 

MAGAZYNOWANIE 
7.1. Magazynowanie: Brak szczególnych wymagań 
7.2. Przechowywanie: nie ma specjalnych wymagań 
7.3. Przechowywać produkt z dala od wilgotności, ciepła, iskier i płomieni 
7.4. Przechowywać produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci 

7.5. Pułapki mogą być magazynowane do 2 lat od daty produkcji 
 

8. KONTROLA NARA ŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1. Biologiczne wskaźniki narażenia: brak 
8.2. Kontrola ekspozycji: 

Zalecenia w zakresie środków technicznych: zapewnić dobrą wentylację 
Ochrona dróg oddechowych: W przypadku powstawania pyłu, zalecane noszenie 
odpowiedniego filtra sprzętu ochrony dróg oddechowych  
Ochrona oczu: okulary ochronne 
Ochrona skóry: nosić sprzęt ochronny 

 
9. WŁA ŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1. Wygląd: materiał stały 
9.2. Zapach: słaby zapach wewnątrz 
9.3. Temperatura wrzenia: brak / nie dotyczy danych 
9.4. Temperatura rozkładu: brak / nie dotyczy danych 
9.5. Ciśnienie pary: brak danych / nie dotyczy 
9.6. Właściwości wybuchowe: brak danych / nie dotyczy 
9.7. Temperatura krzepnięcia: brak / nie dotyczy danych 
9.8. Gęstość nasypowa: brak / nie dotyczy danych 
9.9. Temperatura topnienia: brak / nie dotyczy danych 
9.10. Palność: brak / nie dotyczy danych 
9.11. Właściwości utleniające: brak danych / nie dotyczy 
9.12. Inne informacje: brak / nie dotyczy danych 

                                  
10. STABILNO ŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
10.1. Reaktywność: brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem 
10.2. Stabilność chemiczna: Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: patrz reaktywność reakcji 
10.4. Warunki, których należy unikać: brak przy stosowaniu przeznaczeniem 



10.5. Niezgodność: brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: brak rozkładu przy użyciu zgodnym z 

przeznaczeniem 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Ogólne informacje na temat toksykologii: mieszaninę sklasyfikowano na podstawie dostępnych 
informacji o zagrożeniach. Nie można wykluczyć reakcji alergicznej po wielokrotnym kontakcie ze skórą.  

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Ogólne informacje na temat ekologii: mieszaninę sklasyfikowano na podstawie dostępnych informacji o 
zagrożeniach. Nie wylewać do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
Metoda utylizacji: utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi regulacjami. 
 

14. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych dot. przewozu 
towarów niebezpiecznych lądowych (RID, ADR), morskich (IMDG) i powietrznych (IATA). 

15. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Klasyfikacja: brak 
 

16. INNE INFORMACJE 
Dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnoszą się do produktu w stanie, w którym został 
dostarczony. Jego celem jest opisanie naszych produktów pod kątem wymogów bezpieczeństwa i nie ma 
żadnych szczególnych właściwości gwarancyjnych. 
 
 


