
Varnostni list za 

lepilne pladnje G1 in G2 
 

Naslov proizvajalca: 

Rua dos Alentojeiros št. 136, Ap. 4 

3091-902 Marinha das Ondas – Portugalska 

Telefonska številka: (+351) 233 959 490 

 

Ime izdelka: Lepljive plošče G1 in G2  

(Lepljive pasti in naprave za monitoring števila žuželk in glodavcev) 

Uporaba: Naprave za monitoring števila žuželk in glodavcev 

 

Kemijsko ime in sopomenke: ni podatkov   Številka registracije pri EPA (agencija za varstvo        

okolja): ni potrebna 

 

PRIPRAVKI 

 

Številka modela                                                      Opis  

G1 in G2                                                                 Lepilni pladnji za glodavce in žuželke –    

                                                                                pakirani v večjih količinah 

 

POGLAVJE I: SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 

 

Aktivne sestavine: jih ni     % teže: ni podatkov    Trenutni prag mejne vrednosti: ni podatkov 

 

POGLAVJE II: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 

Videz: trden    Barva: prosojna oz. rumenkasta      Vonj: brez dišav ali nealergenih  

        sintetičnih dišav 

Specifična masa: ni podatkov      Parna gostota: ni podatkov    Reaktivnost z vodo: 

ni podatkov   Hitrost izhlapevanja: ni podatkov     Parni tlak: ni podatkov      

Vrelišče: ni podatkov     Topnost: topno v Stoddardovem topilu 

 

POGLAVJE III: UKREPI OB POŽARU 

 

Plamenišče (uporabljena metoda): ni podatkov   Meja vnetljivosti: ni podatkov  

Temperatura za samovžig: ni podatkov      Sredstvo za gašenje: gasite z vodo, peno ali  

inertnim plinom  

Posebni postopki gašenja: jih ni      Neobičajna tveganja ob požaru ali eksploziji: jih ni 

 

POGLAVJE IV: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 

Obstojnost: obstojno       Pogoji, ki jih je treba preprečiti: jih ni 

Polimerizacija: ne poteka        Pogoji, ki jih je treba preprečiti: jih ni 

Nezdružljivost (materiali, ki se jim je treba izogibati): jih ni Nevarni produkti razkroja: jih ni 

 

POGLAVJE V: TOKSIKOLOŠKI PODATKI  

 

LD50, Peroralno (zaužitje): ni podatkov   LD50, Dermalno (stik s kožo): ni podatkov LD50, 

Vdihavanje: ni podatkov   Preobčutljivost kože: ni podatkov   Draženje kože: ni podatkov   

Draženje oči: ni podatkov 

 

 

 



POGLAVJE VI: UKREPI ZA PRVO POMOČ

 

Primarna pot vstopa: ni podatkov    Znaki in simptomi izpostavitve: jih ni 

 

Postopki prve pomoči: 

 

Oči: Prizadeto oko vsaj petnajst minut izpirajte s hladno vodo in se posvetujte z zdravnikom. 

Koža: Lepilo odstranite s Stoddardovim topilom ali z rastlinskim oljem. Umijte kožo z milom 

in vodo. 

Vdihavanje: ni podatkov 

Zaužitje: Takoj pokličite zdravnika ali telefonsko številko za nujno pomoč. Ponesrečencu 

ničesar ne dajajte peroralno in ne sprožajte bruhanja, razen če vam tako naroči zdravnik. 

Obvestila za zdravnika: jih ni 

 

POGLAVJE VII: NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI 

DELU 

 

Vrsta zaščite za dihala: ni potrebna  Zaščita za oči: ni potrebna 

 

Rokavice (priporočila): jih ni Prezračevanje: ni potrebno 

 

Drugi zaščitni ukrepi: niso potrebni 

 

Ocene po NFPA: Zdravje: 0 (minimalna) 

 

Požar: 0 (minimalna) Reaktivnost: 0 (minimalna) Posebna tveganja: jih ni 

 

Ocena nevarnih materialov (HMIS): Zdravje: 0 (minimalna) 

 

Vnetljivost: 0 (minimalna) Reaktivnost: 0 (minimalna) Zaščitna oprema: je ni 

 

POGLAVJE VIII: UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 

 

Potrebni ukrepi v primeru nezgodnega izpusta materiala v okolje: Splošno čiščenje. 

Odstranite lepilo z uporabo Stoddardovega topila na območju razlitja, nato področje očistite s 

toplo vodo in detergentom. 

 

Metoda za odstranjevanje odpadkov: Odpadke, ki nastanejo ob uporabi izdelka, lahko 

odstranite na kraju samem ali pa v obratu za odlaganje odpadkov. Odpadke odlagajte v skladu 

z vsemi veljavnimi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi. 

 

POGLAVJE IX: POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI IN SHRANJEVANJE 

 

Temperatura za shranjevanje: sobna temperatura   Povprečen rok trajanja: obstojen 

 

Potrebni ukrepi pri rokovanju in shranjevanju: Izdelek shranjujte v izvirnem vsebniku, v 

hladnem okolju brez prahu. 

 

POGLAVJE X: TRANSPORTNI PODATKI 

 

Odpremno ime Ministrstva za promet: ni potrebno 

Razvrstitev Ministrstva za promet glede na nevarne lastnosti: nenevarno 

Zahtevane oznake Ministrstva za promet: niso zahtevane 

Razvrstitev glede na prevoz: LTL (manjši tovor) razred 60 


