Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums:
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Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums
Līmslazds pārtikas kodēm

1.2. Atļaujas turētājs
Nosaukums

Fr. Kaiser GmbH

Adrese

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vācija

Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese

Atļaujas numurs

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

LV-0012380-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

02/07/2015

Atļaujas derīguma
termiņš

30/06/2025

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Aeroxon Insect Control GmbH

Ražotāja adrese

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Vācija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)
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Aktīvā viela

58 - (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts

Ražotāja nosaukums

Bedoukian Research Inc

Ražotāja adrese

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

21 Finance Drive CT 06810 Danbury Amerikas Savienotās Valstis

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

(Z,E)-tetradeka-9,12dienilacetāts

(9Z,12E)-Tetradeca-9,
12-dien-1-yl acetate

Aktīvā viela

30507-70-1

EK numurs

Saturs (%)
100

2.2. Preparatīvais veids
AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Drošības prasību apzīmējumi

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)
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4.1 Lietošanas apraksts
tabula. Lietojums 1 - Līmslazds ar feramonu pret pārtikas kodēm
Produkta veids(-i)
Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts
Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

19 pv - Repelenti un atraktanti

Katrā skapī vai nelielā telpā izmantot 1 slazdu. Lielākā telpā izmantot 2 slazdus. Pārbaudīt
slazdu vismaz reizi nedēļā un nomainīt pēc 6 nedēļām vai tad, kad tas ir pilns ar kodēm.
Pyraloidea: Plodia interpunctella-Indijas pārtikas kode-Pieauguši|Insekti, zīdītāji (piem.,
grauzēji)

Iekštelpas

Lietošanas joma (-s)
Lietošanai gatavo izstrādājumu izmanto telpās vai skapjos, kur glabājas rūpīgi iepakota
pārtika vai barība.

Lietošanas metode(-es)

Uzglabājamu produktu aizsardzība/pārtikas aizsardzība Slazdu novieto telpās vai skapjos, kur glabājas rūpīgi iepakota pārtika vai barība.
Produkts samazina kožu daudzumu jo notiek sapārošanās traucējumi. Izmantojamais
feromons traucē tēviņiem meklēt mātīte, un tādējādi samazinās reproducēšana.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Izmantojamo izstrādājumu daudzums: 1 slazds katrā skapī vai nelielā telpā, 2 divi slazdi
lielā telpā. Izmantojamo izstrādājumu maksimālo daudzumu nosaka atkarībā no aktīvās
vielas daudzuma katrā slazdā (2 mg). - 100 Lietošanas laiks: profilaktiski un invāzijas gadījumā.
Pārbaužu biežums: Pārbaudīt slazdu vismaz reizi nedēļā un nomainīt pēc 6 nedēļām vai
tad, kad tas ir pilns ar kodēm.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls
Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

Kaste - Papīrs, kartons - Iepakojumā ir 2 slazdi.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:
Izstrādājums ir izgatavots no kartona ar feromonu un pārklāts ar līmi. Slazda aizmugurē ir līmlente, ar kuru šo slazdu piestiprina pie
stingras virsmas. Pēc tam no slazda priekšpuses, kas pārklāta ar līmi, jānoņem silikona papīrs, lai slazdu sagatavotu lietošanai.
Pārtika vai barība jāglabā cieši noslēgtos (stikla vai plastmasas) traukos.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:
Sargāt no bērniem.
Izvairīties no saskares ar izstrādājumu (līmlente).
Neievadīt kanalizācijā/virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.
Neizmantot telpā, kur glabājas pārtika vai barība bez iepakojuma.
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4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo
ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides
aizsardzībai
Paredzamos apstākļos biocīdam (aktīvā viela uz kartona) nepiemīt tiešā vai netieša ietekmē uz cilvēku veselību.
Pēc saskares ar ādu: uzreiz nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, pēc tam rūpīgi noskalot. Ja ādas kairinājums nepāriet, vērsties pie ārsta.
Pēc saskares ar acīm: vairākas minūtes izskalot atvērtas acis ar tekošu ūdeni. Ja simptomi nepāriet, vērsties pie ārsta.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma
drošu iznīcināšanu
Izlietotu izstrādājumu drīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks
parastos glabāšanas apstākļos
Glabāt vēsā un sausā vietā. Glabāšanas laiks: 4 gadi.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu
5.1. Lietošanas instrukcija
Izstrādājums ir izgatavots no kartona ar feromonu un pārklāts ar līmi. Slazda aizmugurē ir līmlente, ar kuru šo slazdu piestiprina pie
stingras virsmas. Pēc tam no slazda priekšpuses, kas pārklāta ar līmi, jānoņem silikona papīrs, lai slazdu sagatavotu lietošanai.
Pārtika vai barība jāglabā cieši noslēgtos (stikla vai plastmasas) traukos.

5.2. riska samazināšanas pasākumi
Sargāt no bērniem.
Izvairīties no saskares ar izstrādājumu (līmlente).
Neievadīt kanalizācijā/virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.
Neizmantot telpā, kur glabājas pārtika vai barība bez iepakojuma.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas,
un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Paredzamos apstākļos biocīdam (aktīvā viela uz kartona) nepiemīt tiešā vai netiešā ietekme uz cilvēku veselību.
Pēc saskares ar ādu: uzreiz nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, pēc tam rūpīgi noskalot. Ja ādas kairinājums nepāriet, vērsties pie ārsta.
Pēc saskares ar acīm: vairākas minūtes izskalot atvērtas acis ar tekošu ūdeni. Ja simptomi nepāriet, vērsties pie ārsta.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Izlietotu izstrādājumu drīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
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Glabāt vēsā un sausā vietā. Glabāšanas laiks: 4 gadi.

6. Cita informācija
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