
Cefic Tremcard - Pokyny pro p ípad nehody (písemné)

NÁKLAD
Látka ohrožující životní prost edí, tuhá

Název látky (-ek): KANTOR PLUS Herbicide: UN3077, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(Florasulam)

120173
T ída 9
PG III
Identifika ní íslo nebezpe nosti 90
UN 3077

· Barevná tuhá látka.
· Z etelný zápach.
· Rozpustný ve vod .

POVAHA NEBEZPE Í
· Látka zne iš ující vodu.
· Nebezpe í bioakumulace v organismech.
· M že být ho lavý.
· M že vyvolat drážd ní.

OSOBNÍ OCHRANA VYBAVENÍ PRO ZÁSAHY
· Ochranné brýle nebo obli ejový štít. · Smeták.
· Ochranné rukavice. · Jinak vhodná sada na likvidaci úniku.
· Ochranná obuv.
· Láhev s istou vodou pro vyplachování o i.

ZÁKLADNÍ OPAT ENÍ IDI E
· Zastavte motor.
· Žádná otev ená sv tla. Nekou it.
· Ozna te silnice samostatn  stojícími výstražnými zna kami a varujte ostatní uživatele silnic a kolemjdoucí.
· Zabra te nepovolaným ve vstupu do nebezpe ného prostoru; zdržujte se proti v tru.
· Informovat co nejd íve policii a hasi e.

DODATE NÁ A/NEBO ZVLÁŠTNÍ OPAT ENÍ PRO IDI E
· Jakoukoli innost vykonávat pouze tehdy, jestliže je bez osobního rizika.
· Zastavte vytékání, je-li to bez nebezpe í.
· Uniklou látku sme te, ale dbejte, aby se nevytvá el prach.
· Vyvarujte se p ímému styku s látkou.
· Vnikne-li látka do vodního toku nebo kanalizace, p ípadn  se rozlije na p du nebo na vegetaci, informujte policii.

POŽÁR (informace pro idi e v p ípad  požáru)
· Nepokoušet se hasit požár nákladu.

PRVNÍ POMOC
· Vyhledejte léka ské ošet rení, má-li kdokoliv p íznaky podle všeho následkem vdechnutí, požití nebo kontaktu s pokožkou i o ima.

DOPL KOVÉ INFORMACE PRO ZÁSAHOVÉ SLOŽKY
· Nesplachujte silnici vodou.

Dopl kové informace TELEFONNÍ ÍSLO PRO P ÍPAD NEHODY: 

© Cefic P ipravil Cefic (Evropská rada chemického pr myslu), podle nejlepšího v domi; nep ijímá se žádná odpov dnost, že informace je dosta ující nebo ve 
všech p ípadech správná
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