
Информационен лист за потребителя надолу по веригата на неопасни 
вещества и смеси в съответствие с чл.32 от ЕК Регламент 1907/2006 
(REACH) 
 

  Търговски име: SCOOT 4.0 Talpe e Arvikole art    N   

REP1002 

Описание на на смес: продукт състояща се главно от  
калий сулфат 

 
Употреба на продукта: Прогонва подземни гризачи 

кучета, котки, диви животни, птици, чрез промяна на 
изградените навици на животните. 

 
Доставчик: Мондо Verde Casa  Giardino Srl Viale     Дж. Ф. 

Кенеди, 113 50038 Скарперия С. Пиеро (Флоренция) 
Електронна поща: info@mondoverde.it 
Дистрибутор: ЕВРО ПЕСТ ЕООД гр.София, жк Люлин 3 

бл 380 офис 1 електронна поща: orders@otrovi.com, 
тел:0879 400 500 
 
Продукт се състои от вещества, които не са  
класифицирани като опасни Според регламенти и 
действащи разпоредби 
 

 

- Въз основа на разпоредбите на чл. 31 и 32 от REACH 
Регламент, изготвянето на информационния лист за     
безопасност не се предвижда, а само изпращането, 
при доставката се представя информация за крайния 
потребител. 

 
1. Регистрационен номер на веществата, съставляващи 

сместа: всички съставки на сместа отговарят на 
ЕО рег. 1907/2006 г. и са регистрирани от 
производители 
/ вносители / само представител, когато е задължен да го 
направи; ще бъдат предоставени съответните 
регистрационни номера до Органа в седемдневен срок от 
тяхното искане. Друго вещества, освободени от 
регистрация на Reach, могат да  присъстват, тъй като са 
вещества, присъстващи в природата, които 
не са химически модифицирани, съгласно член 2 (7) (б) 
на регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) - Приложение V.V. 

 

1. Вещества предмет на разрешение: Нито едно 
 

2. Ограничения  на вещества съдържа: Нито един 

3. Информация  за безопасна употреба на 

сместа             

4. ПЪРВО МЕРКИ ЗА ПОМОЩ 

- В Случай на контакт с очи: изплакнете с чиста вода за 
10-15 минути, 

- В случай на контакт с кожата: измийте кожата със сапун 
и вода, свалете замърсените дрехи и обувки, измийте 
облекло преди повторна употреба. 

- В случай на вдишване на  прах: Излезте на чист въздух. 

- В случай на поглъщане: дайте вода за пиене, не 
предизвиквайте повръщане, ако необходимо 
консултирайте се а лекар. 

 
ПОЖАРОГАСЕНЕ МЕРКИ 

Не запалими. 

Средства за гасене: всички пожарогасителни средства 
могат да бъдат използвани. 
Защита срещу пожар: подходящо дихателно оборудване, 
задължително водоустойчиви защитни костюми, ръкавици 
и ботуши. 

   СЛУЧАЙНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 

Лични предпазни мерки: Носете гумени  ботуши, носете 
защитно облекло и очила, пазете хора далеч от 
областта. 

Предпазни мерки за опазване на околната среда: 
предотвратяване на влизане в канализацията система и 
обществено води. 

След разливане и/или загуба: съберете продукта в 
подходящо място контейнери. Възстановеният продукт, 
ако не е замърсен от всичко друго, може да се използва 
като тор. Измийте след боравене с продукта.. 

 

РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранение: съхранявайте на сухо и хладно място. 
Следвай правилата  на Законодателен декрет 81/2008 

s.m.i 

Работа: Избягвайте контакт с кожата и очите, измийте 

ръцете с и и други открити зони със сапун и вода преди 
ядене, пиене или пушене. 

 

КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА 

Защита на ръцете : използвайте каучукови ръкавици. 

  Защита на очите: износване защитно костюми. 

Защита на дихателните пътища: може да е подходящо 
да се носи одобрени маски. 

 

СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

 
Стабилен при нормални условия на употреба. Материали за 
избягване: нито едно.  Условия, които трябва да се избягват: 
висока температури. 
 
Опасни продукти на разлагането (парове): няма 
 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Рециклиране съгласно Законодателен декрет 152/2006 
as  изменен 

Този продукт не се счита за опасен отпадък. 

Опаковка: празната опаковка може да има остатъци и да 
подлежи на правилно изхвърляне на отпадъци, след 

гореспоменатия стандарт. 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНА УПОТРЕБА 

Съгласно член 14.4 и приложение XI, раздел 3 от ЕО 

рег. 1907/2006 (REACH), тъй като не е опасен 

смес, нито се изискват сценарии на експозиция 

необходима подробна информация за употребите. 
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