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                                     Podniková norma 

pro výrobu,zkoušení a dodávky rodenticidní návnady 
 

HUBEX monitor 
                                                                    I. 
                                                           Všeobecně 
1. HUBEX MONITOR  je  tuhá návnada určená k monitorování výskytu    
      škodlivých hlodavců jako např. myš domácí, potkan, krysa, ve vnitřním    
      prostředí /komunální hygiena,zemědělství, zdravotnictví a.p./ 
      Přípravek je tvořen směsí pro hlodavce atraktivních látek     
      bez použití toxických látek  
      Obsah účinné látky:  0  
2.   HUBEX MONITOR   se vyrábí homogenisací  atraktivních látek s obilním   
      šrotem,drcenou kukuřicí, cukrem ,lojem a čokoládovými zlomky.. 
      Směs je po homogenisaci   s návnadovým materiálem     
      tvarována   na válečky o průměru 2,8cm a délce 3-10 cm. 
      Barva návnady  je hnědá. 
3.   HUBEX MONITOR   není klasifikován  ve smyslu zákona zákon 350/2011 Sb o   
      chemických látkách v souladu s vyhláškou č.402/2012 
                                                                 II.    
                                         Technické požadavky 
 
 4.  Jakost výrobku musí odpovídat následujícím parametrům: 
                  a/  obsah účinné látky   0 %               
                  b/  varovné zabarvení  není  
 5.  Použité suroviny : 
                    a/   pšenice průmyslová   – alergeny: lepek 
                    b/   kukuřice drcená 
                    c/   cukr    
                    d/   lůj potravinářský  
                    e/   čokoládové zlomky –alergeny: podzemnice olejná (arašídy) soja, mléko,  
                          vejce, skořápkové plody, sezam 
                      
                                                              III. 
                                                      ZKOUŠENÍ 
  
 6.   Stanovení  zabarvení se posuzuje optickým srovnáním se standartem. 
 
                                                             IV. 

 Balení , doprava , skladování    
 7.   HUBEX MONITOR      je dodáván v balení o hmotnosti: 
                 2kg – 5kg    kartonové krabice s vloženým PE sáčkem  
 
.        
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 8.   Součástí každého balení musí být etiketa a návod k použítí ,na kterých  
       musí být uvedeno:             
                        a/  výrobce 
                        b/  název výrobku 
                        c/  určení  a návod k použití 
                        d/  hmotnost 
                        e/  datum výroby 
                         f/  bezpečnostní opatření /S věty/ 
                        g/  způsob skladování a likvidace obalů a zbytků 
                        h/  doba použitelnosti 
                         i /  registrařní číslo 
                         j/   varovné poučení 
 
  9     HUBEX MONITOR   se skladuje v původních obalech odděleně  od   
         potravin a krmiv dle ČSN 465891. Chraňte jej před vlhkem a přímým   
         slunečním zářením . Musí být skladován odděleně od aromatických   
         látek,které mohou ovlivnit jeho atraktivitu pro škodlivé hlodavce. 
 
10     HUBEX MONITOR   je hořlavý. Při eventuelním požáru je nejlépe použít   
         hasební    pěnu, prášek nebo písek.  
 
11.    HUBEX MONITOR     se dopravuje krytými dopravními prostředky     
 
                                                                      V. 
                               BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
12.    HUBEX MONITOR   není klasifikován  ve smyslu zákona 157/1998 Sb.  
 
13.    Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno si umýt ruce    
         vodou a mýdlem.  
 
                                  Související právní předpisy a normy 
.            zákon 350/2011 Sb o chemických látkách v souladu s vyhláškou č.402/2012 
            ČSN    461140 pšenice průmyslová 
            ČSN    461210 cukr  
            ČSN    015111 vzorkování sypkých materialů 
  
Pozn.    Přípravek je netoxický a obsahuje pouze potravinářské složky. 
 
Výrobce :   HUBEX CZ s.r.o. Pod Karlovem 2322 , Benešov 
PN vypracoval  : HUBEX CZ s.r.o. Pod Karlovem 2322 , Benešov 
 
 V Benešově 19.5.2015                           


