VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1. Agrisense Kakkerlak Loktablet
2. Samenstelling :
Het loktablet, inclusief het lokvoedsel, bestaat uit toegelaten voedsel ingrediënten en een
spoor van Bitrex (smaakt bitter).
De tabletten worden normaal gezien bewaard in stripverpakkingen.
3. Risico identificatie :
Langdurig contact met het tablet kan irritatie veroorzaken op de huid, de ogen en het
ademhalingssysteem.
4. Eerste hulp :
- contact met de huid :
Langdurig contact met de tabletten kan irritatie veroorzaken.
Was de handen grondig na het gebruik.
Als er irritatie optreedt, raadpleeg dan uw dokter.
- contact met de ogen :
Spoel de ogen met overvloedig veel water.
Als er irritatie optreedt, raadpleeg dan uw dokter.
- opname van het product :
Spoel de mond met water.
De persoon niet laten braken.
Een bittere smaak zal voor een tijd aanhouden – dit is zonder risico en zal na verloop van tijd
van zelf weggaan.
Bij misselijkheid de dokter raadplegen.
- inademing :
Bij neveneffecten de persoon in open lucht brengen.
Als de symptomen aanhouden de dokter raadplegen.
5. Brandbeveiliging :
Gebruik water, schuim, CO² of droog poeder in geval van brand.
Draag geschikte beschermende kledij en ademhalingstoestel.
6. Maatregelen bij ongevallen :
In geval van morsen de tabletten verzamelen, ze verzegelen in een container en ze
verwijderen.
7.1. Gebruik :
De verpakking pas openen bij gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product.
De handen goed wassen na gebruik van het product.
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7.2. Bewaring :
Bewaren in droge en koele ruimten.
8.1. Persoonlijke bescherming :
Aangezien het product is samengesteld uit niet-giftige componenten zijn de noodzakelijke
persoonlijke beschermingsprocedures beperkt tot de normale persoonlijke en industriële
hygiënische maatregelen.
8.2. Blootstellingsgrenzen :
Het product is samengesteld uit niet-giftige componenten en er zijn geen
blootstellingsgrenzen gedefinieerd.
9. Fysische en chemische eigenschappen :
Uiterlijk : geel-bruin tablet
Smaak : pikant
Vlampunt : > 100°C
Oplosbaarheid in water : oplosbaar
10. Stabiliteit :
stabiel onder normale omstandigheden
Er komt koolstof dioxide vrij bij contact met zuren.
11. Toxicologische informatie :
Weinig giftig, LD50 – rat – 5000 mg/kg
12. Ecologische informatie :
Er is geen specifieke data aanwezig, maar het product bestaat uit niet giftige componenten en
ecologische problemen zijn weinig waarschijnlijk.
13. Verwijdering :
De vallen moeten verzameld en verwijderd worden in overeenstemming met de lokale,
provinciale en nationale wetgeving.
14. Transportregeling :
Weg, zee en lucht : niet gereglementeerd
Transport moet gebeuren in overeenstemming met punt 7.2.
15. Reglementeringen :
Er zijn geen reglementaire beperkingen voor dit product.
16. Andere informatie :
Dit product wordt normaal gezien gebruikt samen met een val.
Dit product is geen pesticide of feromoon en bevat alleen toegestane voedselingrediënten (+
Bitrex als afschrikmiddel voor opname door mens en dier).
De formule details van het tablet zijn geregistreerd bij de UK National Poisons Information
Service (Birmingham Centre)
Indien er verdere veiligheidsinformatie nodig is, gelieve Agrisense BCS Ltd. te contacteren.
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