
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
wg rozp. (WE) nr 1907/2006, Zał. III

Pułapka feromonowa na mkliki i omacnicę spichrzankę

Data sporządzenia: 15.03.2004 Wersja: 4
Data aktualizacji: 07.01.2011

 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Nazwa handlowa Pułapka feromonowa na mkliki i omacnicę spichrzankę.

Zastosowanie Pułapka lepowa zaopatrzona w dyspenser feromonowy . Produkt 
przeznaczony do wabienia samców mklika mącznego i omacnicy 
spichrzanki w gospodarstwach domowych , zakładach produkujących 
żywność, sklepach, lokalach gastronomicznych itp.

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Producent Set Bartłomiej Pankowski
                                            ul. Polna 9G 05-509 Piaseczno Mysiadło
                                            www.panko.pl  pankowski@post.pl 
 

Ogólnopolskie tel. alarmowe: Policja 997 Straż Pożarna 998 SOS tel. kom. 112

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

INFORMACJA OGÓLNA 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15), na podstawie zawartości składników, produkt nie jest
zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA
Produkt  stosowany zgodnie  z  przeznaczeniem i  zaleceniami  producenta  nie  stwarza zagrożenia  dla
zdrowia człowieka i dla środowiska.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE
Brak.

SUBSTANCJA CZYNNA
Nazwa chemiczna Octan (Z,E)-9,12-tetradekadien-1-ylu
Zawartość 2 mg ± 10%
Numer CAS 31654-77-0
Numer WE 250-753-6

4. PIERWSZA POMOC

ZALECENIA OGÓLNE
W przypadku korzystania z pomocy/konsultacji medycznej pokazać lekarzowi/personelowi medycznemu
udzielającemu pomocy kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.

WDYCHANIE
W normalnych warunkach stosowania nie stwarza zagrożenia w wyniku narażenia inhalacyjnego. 

ZANIECZYSZCZENIE OCZU
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W normalnych warunkach stosowania nie powoduje negatywnych  skutków dla oczu.  W przypadku
zanieczyszczenia oka (spowodowanego np. kontaktem z palcami dłoni zanieczyszczonymi produktem)
płukać oczy bieżącą wodą przez ok. 10 minut.

ZANIECZYSZCZENIE SKÓRY
W normalnych  warunkach stosowania  nie  powoduje  negatywnych  skutków w wyniku  kontaktu  ze
skórą. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. 

POŁKNIĘCIE
Ze względu na postać produktu, w normalnych warunkach stosowania mało prawdopodobne. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

ŚRODKI GAŚNICZE 
Stosować dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany. Przy doborze środka gaśniczego uwzględnić inne 
palące się materiały.
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.
W  przypadku  pożaru  obejmującego  duże  ilości  produktu  (np.  w  warunkach  magazynowania)  nie
dopuścić do przedostania się ścieków i pozostałości po gaszeniu pożaru do kanalizacji i  zbiorników
wodnych.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA stwarzane przez produkt / produkty spalania / powstające gazy
W  środowisku  pożaru  obejmującego  dużą  ilość  produktu  wydzielają  się  tlenki  węgla  i  inne
niezidentyfikowane destrukty. 
Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

SPRZĘT OCHRONNY dla osób biorących udział w akcji gaśniczej
Stosować ochrony odpowiednie do warunków i rozmiarów pożaru. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Brak szczególnych wymagań. Unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z produktem. W razie
potrzeby stosować rękawice ochronne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
Brak szczególnych wymagań.

METODY OCZYSZCZANIA/USUWANIA
Uwolnione niewielkie ilości produktu zebrać i traktować jak odpad komunalny.
Duże ilości produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 13). 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas  stosowania  i  przechowywania  przestrzegać  ogólnie  obowiązujące  przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy (patrz p. 15).

POSTĘPOWANIE 
Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą, unikać zanieczyszczenia oczu. Przestrzegać zasad higieny
osobistej (patrz p. 8).
Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. 

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w oryginalnych,  właściwie oznakowanych opakowaniach w temperaturze do +5 °C.
Okresowo (do 1 miesiąca) produkt może być trzymany w temperaturze do +15 °C.
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Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Okres trwałości  preparatu:  3 lata od daty produkcji.  Stosowanie preparatu po tym okresie wymaga
uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

RODZAJ OPAKOWANIA
Opakowanie bezpośrednie: karton , folia (poliester/polipropylen)

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

WARTOŚCI GRANICZNE NARAŻENIA w miejscu pracy
(wg rozp. MPiPS, Dz.U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami)
Nie dotyczy.

ZALECENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
Brak szczególnych zaleceń.  

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Konieczność  zastosowania  i  dobór  odpowiednich  środków  ochrony  indywidualnej  powinny
uwzględniać  rodzaj  zagrożenia  stwarzanego  przez  produkt,  warunki  w  miejscu  pracy  oraz  sposób
postępowania z produktem.
W  normalnych  warunkach  stosowania  ochrony  osobiste  nie  są  wymagane.  Przy  długotrwałym
kontakcie  lub  w  warunkach  narażenia  zawodowego  zaleca  się  stosować  rękawice  ochronne  (np.
gumowe).

ZALECENIA HIGIENICZNE
Przestrzegać podstawowych zasad higieny:  nie jeść, nie pić, nie palić podczas stosowania produktu;
każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE i CHEMICZNE

INFORMACJE OGÓLNE
Postać : Pułapka wykonana z kartonu, pokryta wewnątrz bezbarwnym, 
                                                   niewysychającym klejem, zaopatrzona w zamknięty w 
                                                   folię dyspenser będący kształtką polietylenową

Barwa : Nadruk barwny 
Zapach : Bez zapachu

INFORMACJE WAŻNE dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Wartość pH : Nie dotyczy
Temperatura topnienia : Nie dotyczy
Temperatura wrzenia : Nie dotyczy
Temperatura zapłonu : Nie dotyczy
Palność : Jak dla PE
Właściwości wybuchowe : Brak
Właściwości utleniające : Brak
Gęstość : Nie oznacza się
Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza się 

Dla produktu nie oznacza się podstawowych parametrów fizykochemicznych podawanych w karcie
charakterystyki.
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

STABILNOŚĆ
W zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz p. 7) produkt stabilny. 

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać temperatur powyżej 30 °C.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Nie są znane.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU
Nie są znane. Produkty powstające w środowisku pożaru, patrz p. 5.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

INFORMACJA OGÓLNA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15), produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny
dla zdrowia.

SKUTKI NARAŻENIA OSTREGO
Nie są znane.
Ze  względu  na  postać  produktu,  przy  zachowaniu  podstawowych  zasad  higieny  oraz  stosowaniu
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, nie należy spodziewać się negatywnych skutków
dla zdrowia.

SKUTKI NARAŻENIA PRZEWLEKŁEGO
Nie są znane.

TOKSYCZNOŚĆ 
Preparatu w postaci wprowadzanej do obrotu nie bada się.

Według danych literaturowych substancja aktywna charakteryzuje się niską toksycznością.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

INFORMACJA OGÓLNA
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
Ze względu na postać produktu, przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta,
nie należy spodziewać się negatywnych skutków dla środowiska.

EKOTOKSYCZNOŚĆ 
Brak  danych.  Według  danych  literaturowych  substancja  aktywna  charakteryzuje  się  niską
ekotoksycznością.

DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
Nie dotyczy.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Postępowanie z odpadowym produktem / odpadami opakowaniowymi

Pojedynczy zużyty produkt i opakowanie po nim usuwać z odpadami gospodarczymi.  Dużych ilości
odpadowego produktu lub odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych pozostałościami produktu nie
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składować  na  wysypiskach  komunalnych.  Likwidować  w uprawnionych  spalarniach  lub  zakładach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15).

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

KLASYFIKACJA

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

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

KLASYFIKACJA PRODUKTU 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 
Znak ostrzegawczy: --

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): --

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): --

INFORMACJE O REJESTRACJI
Produkt nie podlega obowiązkowi rejestracji.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84,
Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367; z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z  2003
r. Nr 189, poz. 1852; z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263; z 2005 r. Nr 179 poz. 1485;
z 2006 r. Dz.U. Nr 171, poz. 1225; z 2007r. Dz.U. Nr 176, poz. 1238)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)
Rozporządzenie  (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z dnia 18 grudnia  2006 r.  w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej  Agencji  Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG)  nr  793/93  i  rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1488/94,  jak  również  dyrektywę  Rady  76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007r.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz.
1588)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i  sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Dz.U. Nr 243, poz. 2440, z 2007 r. Dz.U. Nr 174,
poz. 1222)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  29  listopada  2002r.  w  sprawie  najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz.
1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r., Dz.U.
Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Dz.U. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Dz.U. Nr 108, poz. 690)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity zał. do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 1
lutego 2007 r., Dz.U. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206)
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Ustawa z dnia 11 maja 2001r.  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 wraz z
późniejszymi zmianami)

16. INNE INFORMACJE 

Treść zwrotów R wyszczególnionych w p. 3: 
--

Karta  charakterystyki  opracowana  na  podstawie  danych  charakteryzujących  substancję  aktywną  i
preparat, wynikach badań przeprowadzonych dla produktu, obowiązujących przepisów oraz posiadanej
wiedzy  i  doświadczenia.  Dane  zawarte  w  Karcie  należy  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla
bezpiecznego  postępowania  w  transporcie,  dystrybucji,  stosowaniu  i  przechowywaniu.  Karta
charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.
Informacje  zawarte  w  Karcie  dotyczą  wyłącznie  określonej  postaci  produktu  i  jego  zastosowania
określonego w karcie. 
Użytkownik  ponosi  odpowiedzialność  wynikającą  z  niewłaściwego  wykorzystania  informacji
zawartych w Karcie lub użycia produktu niezgodnego z przeznaczeniem.

Zakres aktualizacji: aktualizacja karty zgodnie z rozp. WE 1907/2006, aktualizacja przepisów.

Strona 6 z 6


	wg rozp. (WE) nr 1907/2006, Zał. III
	Zalecenia ogólne
	Indywidualne środki ostrożności
	Postępowanie
	Magazynowanie
	WARTOŚCI GRANICZNE narażenia w miejscu pracy


	Zalecenia w zakresie środków technicznych
	Informacje ogólne
	Informacje ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
	Stabilność
	Skutki narażenia przewlekłego
	Dopuszczalne zanieczyszczenia środowiska


