
BIZTONSÁGI ADATLAP 

A 91/155 EEC szabályozás szerint 

Kiadás dátuma: 2007.06.07. 

Felülvizsgálva: 2010.12.15. 

DEBELLO csótánycsapda 

 

1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása 

Termék megnevezése: Debello csótánycsapda,  

 

Gyártó:  

Zapi Industria Chimiche S.p.A. 

Via Tereza Strada 12 

35026 Conselve (Pd) 

Olaszország 

Tel.: +39 049 9597785, Fax.: +39 049 9597789 

 

Forgalmazó: 

Agrosol 2000 Kft 

2100 Gödöllő, Szabadság út 60 

Tel: +36 28 545–505, Fax: +36 28 545-506 

 

2. Összetétel 

Csalogató anyaggal ellátott ragasztós papír-csapda 

 

3.Veszélyforrások azonosítása 

Az 1999/45/EU irányelvek szerint a termék nem veszélyes 

 

4. Elsősegély-nyújtás 

Lenyelés esetén: nagy mennyiség lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz,  

Belégzés esetén: biztosítsunk friss levegőt, panasz esetén forduljunk orvoshoz 

Bőrrel érintkezve: bőrrel való érintkezéskor mossuk le a bőrfelületet folyő vízzel min. 15 

 percen keresztül. 

Szembe kerülve. A szemet folyó vízzel öblítsük 5-10 percen keresztül 

 

5. Tűzvédelmi előírások 

Alkalmas oltóanyag: széndioxid, víz permet, hab 

Nem javasolt oltóanyag: -- 

Speciális védőfelszerelés: megfelelő védő öltözet és légzőkészülék 

 

6. A környezetbe jutás kockázata 

Személyi óvintézkedések: -- 

Környezetvédelmi óvintézkedések: -- 

Tisztítás: -- 

 

7. Kezelés, tárolás: 

Kezelés: Kezelje megfelelő odafigyeléssel 

 

Tárolás: Tárolja száraz, jól szellőző helyen 

Tárolási hőmérséklet min.  5C, max. 35C 

 

 

8. Expozíció kockázatának csökkentése és személyi védőfelszerelés 



Expozíciós limit  -- 

Légzésvédelem:   -- 

Kézvédelem:   Megfelelő gumikesztyű   

A szem védelme:   Megfelelő védőszemüveg 

A bőr védelme:  Kerüljük a termék ruhával való érintkezését 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenési forma: ragasztós csapda 

Szín: színtelen 

Szag: karakterisztikus 

 pH:   nem jellemző 

Forráspont:   nem jellemző 

Gyulladáspont: nem jellemző 

Olvadáspont:  nem jellemző  

Öngyulladás: nem jellemző 

Robbanásveszély: nem jellemző 

Vízoldhatóság: nem vízoldható 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség 

Kémiai stabilitás: normál tárolási viszonyok mellett a termék stabil 

Veszélyes reakciók. Nem ismert veszélyes reakció 

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert veszélyes bomlástermék  

 

11. Toxikológiai információk 

Szájon át:  nem jellemző 

Bőrön át:  nem jellemző 

Belégzés:  nem jellemző 

 

Bőr: nem irritatív hatású 

Szem: nem irritatív hatású 

Szenzitatív hatás: szenzititatív hatás nem ismert 

 

12. Ökotoxikológiai információk 

Lebomlás: a termék biológiai úton nem bomlik le 

Vízi toxicitás: nem jellemző 

Madár toxicitás: nem jellemző 

 

13. Megsemmisítés 

A helyi előírások szerint.  

 

14. Szállítási előírások 

Nincs előírás 

 

15. Előírások (feliratozás, cimkézés) 

Gyerekek elől el kell zárni. 

 

16. További információk 

Ezek az információk a jelenlegi ismereteken alapszanak. Ugyanakkor nem jelenti garanciát a 

terméknek (vagy alkotórészeinek) esetleges tulajdonságaira, azzal kapcsolatos jogi esetekre. A 

fennálló törvények és rendeletek betartásáért a termék felhasználói felelősek. 


