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1 Identyfikacja substancji i 
producenta/dostawcy 

1.1 Bed Bug Monitoring Trap.  (16817) 
1.2 Pułapka do monitorowania owadów. 
1.3 Producent: Suterra, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5SU,UK  
1.4  (0044) 1443 841155 (W godzinach pracy biura w Anglii) 

2 Identyfikacja zagrożeń Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny. Składniki pułapki nie zawierają środków niebezpiecznych. Klej, 
ze względu na lepkość, może być nieprzyjemny w obsłudze, ale stanowi bardzo niskie zagrożenie. 
Substancja wabiąca składa się z dozwolonych środków spożywczych. 

3 Skład / Informacja o składnikach Składniki:                                      Nr CAS:                     Stężenie: 
Wabiąca substancja spożywcza       -                             < 0,05 % 
Podłoże: Tektura                               -                                85 % 
Substancja klejąca                            -                              14,95 % 

4 Pierwsza pomoc 4.1  Wdychanie: W przypadku odczuwania działań niepożądanych wyprowadzić poszkodowanego 
na świeże powietrze. W razie utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarskiej. 
4.2  Kontakt ze skórą: Po kontakcie z pułapką umyć ręce wodą z mydłem. Dłuższy kontakt z klejem 
może wywołać podrażnienie. W przypadku podrażnienia zasięgnąć porady lekarskiej. 
4.3  Kontakt z oczami: Przemyć oczy dużą ilością wody przez min. 15 minut.  W przypadku 
podrażnienia zasięgnąć porady lekarskiej. 
4.4  Połknięcie: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku odczuwania działań 
niepożądanych zasięgnąć porady lekarskiej.  

5 Postępowanie w przypadku 
pożaru 

5.1  Odpowiednie środki gaśnicze: woda, CO₂ lub proszek. 
5.2  Produkty spalania zawierają dwutlenek węgla. Strażacy powinni założyć aparaty oddechowe. 

6 Postępowanie w przypadku 
niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska 

W przypadku rozsypania zebrać pułapki do pojemnika i usunąć. Pułapki powinny być zebrane i 
usunięte zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Użycie rękawic ochronnych jest zalecane, ale 
nie jest konieczne. Unikać zanieczyszczenia gleby, źródeł wody i kanałów. 

7 Postępowanie z substancją i jej 
magazynowanie 

7.1  Postępowanie: Opakowanie otworzyć bezpośrednio przed rozłożeniem pułapek. Nie jeść, nie pić i 
nie palić podczas pracy z produktem. Po pracy niezwłocznie umyć ręce obfitą ilością wody z mydłem. 
7.2  Magazynowanie: Przechowywać wyłącznie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.  

8 
 

Kontrola narażenia i środki 
ochrony indywidualnej 

8.1  Wartości graniczne narażenia: Nie ustalono żadnych. 
8.2  Kontrola narażenia: 
8.2.1  Kontrola narażenia zawodowego: Podczas normalnego użytkowania procedury ochrony 
osobistej ograniczone są do zasad BHP. 
8.2.2  Kontrola narażenia środowiska: Nie wymagana. Unikać zanieczyszczenia gleby, źródeł wody 
oraz kanałów. 

9 Właściwości fizyczne i 
chemiczne 

9.1  Informacje ogólne 
       Postać fizyczna:                                        Bezbarwny, bezwonny, topliwy klej.                                          
       Temperatura topnienia:                             > 90°C 
       Temperatura zapłonu:                               > 155°C 
       Rozpuszczalność w wodzie:                     Nierozpuszczalny 

10 Stabilność i reaktywność 10.1  Warunki, których należy unikać:  Produkt stabilny warunkach normalnej temperatury i ciśnienia. 
10.2  Materiały, których należy unikać: Żadne 
10.3  Zagrożenia dekompozycji produktów:  Żadne. 

11 Informacje toksykologiczne Choć brak specyficznych danych to produkt składa się z materiałów o niskiej toksyczności i nie 
uznaje się go za powodującego zagrożenie toksykologiczne.  
Klej:                                  Doustna dawka  dla szczura LD50 > 15400 mg/kg  

12 Informacje ekologiczne Choć brak specyficznych danych, produkt składa się z materiałów o niskiej toksyczności i zagrożenie dla 
środowiska jest mało prawdopodobne. 

13 Postępowanie z odpadami Produkt składa się z materiałów o niskiej toksyczności i żadne specjalne postępowanie nie jest 
konieczne. Pułapki powinny być zebrane i usunięte zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. 

 
 

14 Informacje o transporcie Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 
15 Informacje dotyczące przepisów 

prawnych 
Produkt został nie został sklasyfikowany jako substancja czy preparat niebezpieczny w rozumieniu  
dyrektywy 67/548/EWG oraz Dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych (Dangerous 
Preparations Directive 99/45/EC) niniejsza karta charakterystyki spełnia wymogi Dyrektywy 99/45/WE o 
kartach charakterystyki.  
• Zwroty ryzyka: - Nie wyznaczono żadnych 
Trzymać poza zasięgiem dzieci. 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy z produktem. 
Po kontakcie produktem umyć skórę obfitą ilością wody z mydłem.  

16 Inne informacje W przypadku konieczności uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z firmą Suterra.  
W KARCIE ZAWARTO INFORMACJE ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ PRODUCENTA. JEDNAK 
INFORMACJE TE MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER OGÓLNY. NIE MOGĄ BYĆ JEDYNYM 
ŹRÓDŁEM WIEDZY O PRODUKCIE. WSZYSTKIE MATERIAŁY MOGĄ STANOWIĆ NIEZNANE 
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I POWINNY BYĆ UŻYWANE OSTROŻNIE. SUTERRA NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU STOSOWANIA CZY 
KONTATKU Z PRODUKTEM. 


