
  

Nehodový list pro silniční přepravu 
  

Platí len pre cestnú prepravu 

 CUPROCAFFARO MICRO Třída 9 
3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá i. n. 

(obsahuje oxichlorid mědi) UN 3077 
Klasifikační kód: M7

Bezpečnostní značka: 9
Číslo nebezpečnosti: 90

  

Obalová skupina: III
 

Náklad Zelené granule  
Bez zápachu.  
Ve vodě dispergovatelné granule. 

 

Povaha nebezpečí Nebezpečný pro životní prostředí Znečisťuje vodu (respektovat dopravní značku B19) 
Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 
Přípravek není hořlavý ani výbušný. V případě smícháni s vodou není nebezpečný 

 

Osobní ochrana Ochranné brýle / bezpečnostní štít. 
Rukavice a čižmy z umělé hmoty nebo gumy. 
Láhev s čistou vodou pro vymývání očí. 
Dvě samostatné výstražné značky, ruční pumpa, výstražná vesta. 

 

Základní činnosti 
řidiče 

Okamžitě informovat policii a hasiče 

 

 Vypnout motor, elektrické okruhy – světla. 
 Nepoužívat otevřený oheň. Zákaz kouření. 
Označit cesty a varovat ostatní uživatelé cesty nebo chodce. 
 Informovat veřejnost o nebezpečenství a upozornit je na zdržování se na návětrné straně 
 Zůstat na návětrné straně. 

 

Dodatečné a/nebo 
speciální činnosti 
vykonávané řidičem 

 Rozsypané granule s pomocí lopaty nebo metly shrňte a dle možností přebalte do 
náhradních obalů.  
V případě smíchání s vodou absorbujte s pískem, nebo zeminou nebo jiným vhodným 
materiálem. Následně uložte do vhodného kontejneru k následné likvidaci. 
Vyhýbejte se přímému kontaktu s látkou. Přivolejte odborníka. 

  Zabraňte vniknutí kapaliny do kanalizace, výkopů a pivnic. V případě, že produkt 
znečistil vodní tok, kanalizace, půdu nebo rostliny, informujte o tom policii a hasiče. 

 

Požár  Hasit pouze vznikající požáry. 
Při velkém požáru, který se rozšířil na náklad, nepokoušejte se hasit. 
Zůstat na návětrné straně. 

 

 
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. 

   
 

Doplňkové informace: Odstraňte absorbovaný materiál do bezpečí k případné likvidaci 
Cestu neoplachujte vodou. 

  
 Kontakt na dovozce pro Českou a Slovenskou republiku (800 - 1700 hod) 
 Agro Aliance s.r.o.: CR +420 -2 – 578 301 37, 38 

SR  +421 –46 - 540 05 01 
 
 Toxikologické informační středisko: 

nepřetržitá lékařská služba 
CR  +420 – 224 919 293, 224 915 402 
SR  +421 (0)2 54 77 41 66, mobil 0911 166 166 

 

 


