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PLATÍ POUZE PO DOBU SILNIČNÍ DOPRAVY 

NÁKLAD  
látka ohrožující životní prostředí, kapalná, jiné nebezpečí., obsahuje bifenazate 24% (Floramite 240 SC) 
 
• Špinavě bílá až béžová viskózní kapalina 
• emulgovatelná ve vodě  
• mírně zatuchlého zápachu 
• nehořlavá 

 
 
 
 

  
POVAHA NEBEZPEČÍ 
• vysoce toxický pro vodní organismy 

 
OSOBNÍ OCHRANA 
• Ochranné brýle nebo obličejový štít 
• Ochranné rukavice 
• Ochranná obuv 
• Láhev s čistou vodou pro výplach očí 

VYBAVENÍ PRO ZÁSAHY 
• Lopata 
• Smeták 
• Písek nebo jiná absorbující látka 

 
 
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ ŘIDIČE 
• Zastavit motor a zdržovat se na návětrné straně vozidla 
• Nedovolit přístup s otevřeným plamenem, nekouřit 
• Označit vozovku a varovat ostatní uživatele a chodce 
• Co nejrychleji informovat hasiče a policii 
• Nedovolit přístup nepovolaným osobám 

 
DODATEČNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE 
• Jakoukoliv činnost vykonávat pouze tehdy, jestliže je bez osobního rizika 
• Zastavte vytékání, je-li to bez nebezpečí 
• Omezte nebo absorbujte unikající kapalinu pískem nebo zeminou či jiným vhodným materiálem 
• Vyvarujte se přímému styku s látkou 
• Zabránit vniknutí kapaliny do vodotečí, kanálů, sklepů a pracovních jam 
• Vnikne-li látka do vodního toku nebo kanalizace, případně se rozlije na půdu nebo vegetaci, informujte policii 

 
POŽÁR 
• Nepokoušet se hasit požár nákladu 

 
 
PRVNÍ POMOC 
• Zasažené oči vymýt velkým množstvím vody 
• Ihned svléknout znečištěný oděv 
• Pokožku umýt vodou a mýdlem 
• Při symptomech, způsobených vdechováním nebo účinky na oči a pokožku přivolat vždy lékaře 

 
DOPLŇKOVÉ INFORMACE PRO ZÁSAHOVÉ SLOŽKY 
• Nesplachujte silnici vodou  
• Přemístěte absorbované látky na bezpečné místo 

 
 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE 

• Tísňová volání:  Integrovaný záchranný systém 112 
Hasiči    150 
Záchranná služba   155 
Policie    158 
 

• V případě potřeby konzultovat příslušné toxikologické středisko:  
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické středisko, Na bojišti 1, 128 08  Praha 2, tel.: 224 919 293 
 

Zástupce dovozce v ČR: 
Chemtura Europe Ltd., o.s.  tel: 587 33 22 66 
Jeremenkova 1124/42   fax: 587 33 22 67 
772 00  Olomouc 

Třída ADR 9(M6) 
Obalová skupina  III 
Číslo nebezpečí 90 
Číslo UN 3082 


