
DOPRAVNÍ NOUZOVÁ KARTA (silniční) 
 
NÁKLAD 
         Hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23°C a 61 °C) 
 
         Název látky (-ek): ACTELLIC 50 EC 4x5 L 
         IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 0028118 
 

• Bezbarvá kapalina nebo pasta. 
• Obvykle se zřetelným zápachem. 
• Kapalina mísitelná s vodou. 

 
 
Cefic TEC(R) – 30GF1-III / 30GF1-III_CLM 
Třída 3 
Obalová skupina III 
Číslo HI: 30 
Číslo UN: 1993 
 
 

 
 
POVAHA NEBEZPEČÍ 

• Hořlavé 
• Může vytvořit se vzduchem výbušnou směs, zvláště v prázdných nečistěných nádobách. 
• Může se rychle odpařit 
• Ohřev způsobí zvýšení tlaku s nebezpečím prasknutí a následným výbuchem. 
• Páry jsou těžší než vzduch a shromažďují se u země. 
• Páry nemusí být viditelné. 
• Páry mohou dráždit oči, kůži a dýchací cesty. 
• Rozkládá se v ohni a uvolňuje toxické páry. Důsledek vdechování se může projevit opožděně. 

 
 
OSOBNÍ OCHRANA 

• Ochranné rukavice. 
• Ochranná obuv. 
• Lahvička s čistou vodou na vyplachování očí. 
• Dvě přenosné výstražné značky, ruční svítilna, 

výstražná vesta. 
 

ZÁSAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
• Lopata. 
• Smeták. 
• Písek nebo jiná absorbující látka 

 

 
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 vytékání, je-li to bez nebezpečí. 
• Za použití lopaty nebo koštěte omezte nebo absorbujte unikajicí kapalinu pískem nebo zeminou či jiným vhodným materiálem. 
• Vyvarujte se přímému styku s látkou. 
• Zabraňte, aby kapalina pronikla do vodotečů, kanálů, sklepů a pracovních jam. 
• 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  

• Dostala-li se látka do očí, okamžitě vymývejte velkým množstvím vody. S ošetřením pokračujte až do příchodu lékaře. 
• V případě popálenin okamžitě ochlazujte postiženou kůži studenou vodou. 
• Okamžitě odstraňte znečištěný šat a umývejte postiženou kůži  množstvím vody. 
• Projeví-li se příznaky, které by mohly být následkem vdechnutí látky, požití nebo zasažení kůže či očí, vyhledejte lékařské 

ošetření. 
 
 
DODATKOVÉ INFORMACE  PRO HAVARIJNÍ SLUŽBY 

• Udržujte kontejner(y) chladné postřikem vodou, jestliže jsou vystaveny působení ohně. 
• Haste stříkáním vodou či pěnou nebo použijte prášek.  
• Nepoužívejte proud vody. 

 
 
DODATEČNÉ INFORMACE 
Dovozce:  Syngenta Czech, s.r.o.  Tel.: 222 090 411   V případě nouze volejte: 602 669 421 
 Křenova 11   Fax: 222 090 427 
 162 00  Praha 6          235 362 902 
Výroba:  Syngenta Supply AG 
 CH – 4002  Basel 
 Switzerland 
 
 
© Cefic Připravil Cefic (Evropská rada chemického průmyslu), podle nejlepšího vědomí, nepřijímá se žádná odpovědnost, že informace je 
dostačující nebo ve všech případech správná  

     PLATÍ POUZE PO DOBU SILNIČNÍ DOPRAVY V ĆECHÁCH (CZECH) 
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