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1. Identifikace přípravku a výrobce
Obchodní název přípravku : LMD-ETOKAP
Feromonový přípravek k signalizaci a odchytu bekyně velkohlavé a bekyně mnišky.

Výrobce : PROPHER s.r.o.
Březová č.p. 126
763 15
IČO
: 15528260
Tel./fax : 577981070
Toxikologické informační středisko pro případ naléhavé potřeby – tel. 224919293, 224915402,
224914575

2. Informace o složení výrobku
Přípravek obsahuje specifický feromon cíleného škůdce v množství menším než 0,03 hm.%

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku
Feromon je netoxický a vzhledem k množství naprosto zdravotně neškodný.

4. Pokyny pro první pomoc
Po kontaktu s pokožkou si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete krémem na ruky.

5. Opatření pro hasební zásah
Výrobek je hořlavina IV. třídy. Pro hašení jsou vhodné všechny druhy hasících přístrojů.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Vzhledem k charakteru přípravku ( pryžový odparník ) nehrozí žádný únik.

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Přípravek skladujte v původních obalech, v suchých skladech při teplotě +5 až + 10°C odd ěleně
od potravin a krmiv. Po práci s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Přípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním
ovzduší. Při manipulaci s přípravkem není potřeba ochranných pomůcek.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Feromon je v pryžovém odparníku v koncentraci menší než 0,003 hm.%, takže jeho fyzikální a
chemické vlastnosti jsou pro bezpečnost výrobku bezvýznamné.

10. Stabilita a reaktivita přípravku
Feromon je stabilní do teploty 20°C, potom se pomal u rozkládá na neškodné alifatické alkoholy.

11. Toxikologická informace
Žádná dráždivost nebyla pozorována.

12. Ekologická informace
Přípravek je pro hospodářská i volně žijící zvířata neškodný.

13. Informace o zneškodňování
Po použití vhoďte do domovního odpadu

14. Informace pro přepravu
Při přepravě není nutné dodržovat zvláštní předpisy

15. Informace o právních předpisech
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný
Pro samotný feromon při tak nízké koncentraci nejsou přiřazeny žádné R a S věty.

