DOPRAVNÍ NOUZOVÁ KARTA (silniční)
NÁKLAD
Látky ohrožující životní prostředí, pevné
Název látky (-ek): CHORUS 75 WG 10x1 KG
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 0011829
•
•
•

Bezbarvá nebo barevná tuhá látka.
Zřetelný zápach.
Rozpustný ve vodě.

Cefic TEC(R) – 90GM7-III / 90GM7-III_M
Třída
9
Obalová skupina
III
Číslo HI:
90
Číslo UN:
3077

POVAHA NEBEZPEČÍ
•
Látka znečišťující vodu.
•
Nebezpečí bioakumulace v organismech.
•
Může být hořlavý.
•
Může vyvolat dráždění.
OSOBNÍ OCHRANA
•
Ochranné brýle nebo kryt obličeje.
•
Ochranné rukavice.
•
Ochranná obuv.
•
Lahvička s čistou vodou na vyplachování očí.
•
Dvě přenosné výstražné značky, ruční svítilna,
výstražná vesta.

ZÁSAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
•
Smeták.

OBECNÉ ČINNOSTI ŘIDIČE
•
Zastavte motor.
•
Žádná otevřená světla. Nekuřte.
•
Vyznačte silnici přenosnými výstražnými značkami a varujte ostatní uživatele silnice a chodce.
•
Udržujte veřejnost mimo nebezpečný prostor. Udržujte ve směru větru.
•
Informujte co nejdříve policii a hasiče.
DALŠÍ A/NEBO ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE
•
Jakoukoli činnost vykonávejte pouze tehdy, jestliže je bez osobního rizika.
•
Zastavte rozsypávání, je-li to bez nebezpečí.
•
Rozsypanou substanci smeťte koštětem, ale dbejte, aby se nevytvářel prach.
•
Vyvarujte se přímému styku s látkou.
•
Vnikne-li látka do vodního toku nebo kanalizace, případně se rozlije na půdu nebo vegetaci, informujte policii.
POŽÁR (informace pro řidiče v případě požáru)
•
Nepokoušejte se hasit požár nákladu.
PRVNÍ POMOC
•
Projeví-li se příznaky, které by mohly být následkem vdechnutí nebo zasažení kůže či očí, vyhledejte lékařské ošetření.
DODATKOVÉ INFORMACE PRO HAVARIJNÍ SLUŽBY
•
Nesplachujte silnici vodou.

DODATEČNÉ INFORMACE
Dovozce: Syngenta Czech, s.r.o.
Křenova 11
162 00 Praha 6
Výroba: Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215
CH – 4058 Basel
Switzerland

Tel.: 222 090 411
Fax: 222 090 427
235 362 902

V případě nouze volejte: 602 669 421
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