
PÍSEMNÉ POKYNY PRO PŘÍPAD NEHODY NEBO 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 
Náklad: 
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(řepkový olej – methylester 80 %) 

ALIMO 

90 
3082 

 

Třída: 9 
Klasifikační kód: M6 

Obalová skupina: III  
 

 
Telefonické dotazy:   Hasiči: 150  Zdravotní služba: 155  Policie: 158 
 

Popis: • Kapalina světle žluté barvy. 
• Se zápachem po řepkovém oleji. 
• S vodou tvoří emulzi. 

 

 
Povaha nebezpečí: • Zahřátí vede ke stoupnutí tlaku - nebezpečí roztržení nádrže. 

• Působí dráždivě  na oči, pokožku a dýchací cesty. 
• Ohrožuje vody. 
• Náklad, který může způsobit znečištění vody (respektovat dopravní značku B19) 

 
Osobní ochrana: • Ochranné rukavice. 

• Lehký ochranný oděv. 
• Těsně přiléhající ochranné brýle. 
• Láhev s vodou na vyplachování očí. 
• Ruční svítilna v nejiskřivém provedení pro každého člena posádky vozidla. 

 
Základní činnosti řidiče: • Zastavit motor. 

• Žádný otevřený plamen. Nekouřit. 
• Označit vozovku a varovat její ostatní uživatele a chodce. 
• Informovat veřejnost o nebezpečí a radit ji zdržovat se na návětrné straně. 
• Informovat policii a hasiče co možno nejdříve. 

 
Dodatečné a/nebo zvláštní 
činnosti řidiče: 

• Pokud možno odstranit netěsnosti. 
• Zabránit vniknutí kapaliny do vodních toků, kanalizace, studní, dolů, sklepů a půdy. 
• Uložit do nádob určených pro likvidaci. 
• Znečištěné plochy ihned očistit vhodnými čistícími prostředky, pokud  možno nepoužívat organická 

rozpouštědla. 
• Přivolat odborníka. 
• Pokud produkt vnikl do vodních toků nebo kanalizace nebo znečistil půdu nebo porosty, vyrozumět 

hasiče a policii. 
• Uniklou látku ohradit, pokrýt nehořlavým savým materiálem, silnou vrstvou suchého písku, mletým 

vápencem nebo zemí, uložit do nádob určených pro likvidaci. 
• Nezbytné vybavení pro provedení dodatečných činností: 

 
 • Pro každé vozidlo alespoň jeden zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a 

průměru jeho kol; 
• Dva stojací výstražné prostředky (např. reflexní kužele nebo trojúhelníky nebo blikající oranžové 

svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla); 
• Těsnící tmel 
• Vhodný sorbent 
• Lopata 
• Sběrná nádoba 
• Koště 

 
První pomoc: • Pokud produkt vnikl do očí, neprodleně vyplachovat oči 15 minut velkým množstvím vody. 

• Při kontaktu s pokožkou okamžitě svléci potřísněný oděv a zasaženou pokožku důkladně omýt vodou . 
• Přivolat lékařskou pomoc, jestliže došlo k požití, k nadýchání či k zasažení očí. 

 
Požár: • Při vypuknutí požáru ochlazovat nádrže rozptýleným proudem vody. 

• Hasit práškovým nebo pěnovým hasícím přístrojem. 
• Nikdy nepoužívat ostrý vodní proud. 

 
Doplňkové informace: 
Kontakt na výrobce: 
 
 
 
Toxikologické informační 
středisko: 

 
Duslo, a.s., Administrativní budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, SR 
Tel.: +421 2 4951 2485  
Fax: +421 2 4951 2783 
 
 
+420 224 919 293 
 

 


