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                                                                                                                                   Skupina obalů    II, III 
Náklad UN 1760 Látka žíravá, kapalná, j.n.     
                                                                                                                               

    80 
  1760 

                               Většinou  bezbarvá, nápadně páchnoucí kapalina.                   
     
Druh nebezpečí    Leptavý                                
                               Způsobuje poleptání pokožky a těžká poškození očí. 
                               Může být vznětlivý a prchavý. 
                               Pára způsobuje podráždění očí a dýchacích cest. 
                               Zahřátí vede ke zvýšení tlaku - nebezpečí prasknutí a exploze 
                               Páry jsou neviditelné, těžší než vzduch a rozšiřují se po podlaze. 
                               Se vzduchem může tvořit výbušné směsi i v prázdných nevyčištěných nádržích.            
.                              Může se rozkládat účinkem ohně za tvorby jedovatých plynů. 
                               Symptomy otravy se mohou projevit teprve  po mnoha hodinách. 
                               Možné nebezpečí pro vody a čistírny vod. 
Osobní ochranné pomůcky   
                               Těsné ochranné brýle 
                                Rukavice  a holínky z umělé hmoty nebo gumy, ochranný oděv. 
                                Láhev s čistou vodou pro vyplachování očí                                                                 
Všeobecná opatření , která musí provést řidič motorového vozidla 
                                Ihned uvědomit požání útvar a policii                                                                              

     Zastavit motor 
     Zdroje hoření odstranit (např. žádný otevřený oheň), zákaz kouření. 
     Zajistit silnici a varovat ostatní  uživatele silnice. 
     Nepovolané osoby vykázat. 

                               Zůstat na návětrné straně. 
Přídavná a/nebo zvláštní opatření, která musí provést řidič motorového vozidla   

     Dbát na vlastní ochranu                                                                                              
     Pokud možno odstranit netěsnosti                             

Požár                      Hasit jen vznikající požáry 
      Nehasit požáry nákladů 

První pomoc    Dostane-li se produkt do očí, vyplachovat ho okamžitě nejméně 15 min vodou ve             
                          velkém množství 
                         Části oděvu znečištěné produktem ihned odstranit a postiženou pokožku omýt  
                         velkým množstvím vody 
                          Lékařská pomoc je nutná u symptomů, které zřejmě vyplývají z vdechování, polknutí  
                          nebo z působení na pokožku nebo oči. 
                          Osoby, které vdechly plyny, které se vyvinuly při požáru, nevykazují bezpodmíněčně  
                          ihned symptomy otravy, uložit je a ponechat v klidu. Lékařský dozor je nutný ¨ 
                          nejméně po dobu 48 hodin. 
Doplňující poznámky pro zásahové jednotky 

Při působení ohně nádrže chladit proudem rozstřikované vody.     
Hasit přednostně paprskem vody nebo proudem vody                                            
 

Tel. dotazy           Emergency contact +49 1802273 112 
                              Za obsah odpovídá: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen 
 
Neh. list č. 0153                             Platí jen během silniční přepravy                                         česká verze 
 
Platí pro přípravky na ochranu rostlin: Cycocel 750 SL 


