
Pokyny pro případ havárie během silniční přepravy 

 
Platí pouze během silniční přepravy 

 

  

Třída 9 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.  (obsahuje bifenox) 
UN 3082 

 MODOWN 4 F 
Náklad Viskózní kapalina, béžově neprůhledná, jemný zápach. 

Ve vodě dispergovatelná. 
 

Číslo nebezpečnosti:
Obalová skupina:
Klasifikační kód:

Bezpečnostní značka:

90 
III 
M6 
9 

  

Povaha nebezpečí 
 
 

Nebezpečný pro životní prostředí. Znečišťuje vodu (respektovat dopravní značku B19) 
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůži a při požití. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může 
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Přípravek je za normálních podmínek stabilní. Chraňte před mrazem. Zamezte kontaktu s jinými 
chemikáliemi. Vyhýbat se kontaktu se silnými oxidačními činidly.  

 

Osobní ochrana 

 

Ochranné brýle. 
Rukavice z umělé hmoty nebo gumy, holínky.  
Oční kapátko,  láhev čisté vody na vyplachování očí. 
Výstražná vesta pro každého člena osádky. 
Ruční svítilna pro každého člena osádky. 

 

Základní činnosti řidiče  
 

Hasiči Policie 
150 158 

 Zastavit motor. 
Žádný otevřený plamen. Nekouřit. 
Označit vozovku  výstražnými značkami a varovat její ostatní uživatele a chodce.
Informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdržovat se na návětrné straně. 
Informovat policii a hasiče co možná nejdříve. 

Linka 112 
 

Dodatečné a/nebo zvláštní činnosti řidiče  
 

Výstroj 
- Kryt kanalizace 
- Vhodný sorbční prostředek 
- Záchytná nádoba 
- Lopatka 
- Koště 

 Podle možnosti odstranit všechny netěsnosti  
Zabránit vniknutí kapaliny do kanalizace, vodních toků, výkopů, půdy a sklepů. 
Rozlitý náklad pokrýt zeminou nebo jinou savou látkou, odstranit z povrchu a převézt na zajištěné 
místo. Přivolat odborníka.  
V případě, že produkt znečistil vodní tok, kanalizaci, půdu nebo rostliny, informovat o tom hasiče a  
policii. 

 

Dbejte na osobní ochranu 
  

 

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 
 
 Ochrana veřejnosti  

Umístění dvou samostatně stojících  varovných značek (jednu před a jednu za vozidlo). 
  

 Kontakt na dovozce pro Českou a Slovenskou republiku (800 – 1700 hod) 
 Agro Aliance  s.r.o.: CR +420 257 830 137, 38 

 
SR +421 (0)46 545 400 501 

 

 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 

 

 


