
 

ADR – PÍSEMNÉ POKYNY PRO ŘIDIČE (PRO PŘÍPAD NEHODY) 
       (NISSORUN 10 WP) 

 
NÁKLAD  Pesticid – organická sloučenina chloru, tuhý, jedovatý   

 Třída ADR: 6.1 
 Obalová skupina: III 

–bělavý  prášek, s vodou vytváří směs, lehčí než 
   voda  

Číslo nebezpečí: 60 

–navlhčený s citelným zápachem UN Číslo: 2761 
 
POVAHA NEBEZPEČÍ 

− toxická látka při požití;   
− dráždí oči; 
− při  požáru se rozkládá za vzniku jedovatých par; 

 
OSOBNÍ OCHRANA 

− gumové nebo plastové rukavice a holinky;  
− respirační ochrana, ochranný oděv, přiléhavé brýle; 
− láhev s čistou vodou pro výplach očí. 

 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE 

− zastavit motor,  tel.: POLICIE: 158 
− žádný otevřeným plamen, nekouřit; tel.: HASIČI: 150 
− označit vozovku a varovat ostatní její uživatele a chodce; 
− informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdržovat se na návětrné straně; 
− informovat policii a hasiče co možno nejdříve. 

 
DODATEČNÉ A/NEBO ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE 

− pokud možno, utěsnit místa úniku; 
− absorbovat látku  hlínou či pískem nebo jiným vhodným materiálem a přivolat 

odborníky; 
− pokusit se zabránit vniknutí látky do kanalizace a vodních toků;  
− pokud látka pronikla do vodoteče nebo kanalizace, informovat odpovědné orgány; 
     D b á t   n a   v l a s t n í   b e z p e č n o s t 
     Prostředky: sorpční prostředky, záchytná nádoba, těsnící prostředky,   
                           lopata, koště. 

 
POŽÁR            -  vhodné hasicí prostředky – pěna, hasicí prášek; 

− řidič se nesmí ani pokusit hasit náklad ! 
 
PRVNÍ POMOC 

− při nadýchání – postiženého dopravit na čerstvý vzduch; 
− při styku s kůží – ihned sejmout potřísněný oděv a zasaženou pokožku umýt pokud 

možno vlažnou vodou a mýdlem. 
− při zasažení očí – zasažené oči vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut, 

vyhledat lékařskou pomoc 
− při požití –  vypláchnout ústa vodou, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.  
− vždy vyhledat lékařskou pomoc!!! 

 
DOPLŇKOVÉ INFORMACE:  
Léčbu poškozeného možno konzultovat: 
Toxikologické středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, tel.č. +420 224 919 293, +420 224 915 400 
 
DISTRIBUTOR:  Sumi Agro Czech s.r.o. 
 Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika 
 
TEL.Č.:  +420 261 090 281-6.       FAX: +420 261 090 280        e-mail: Zdenek.Krejcar@sumiagro.cz 
 
ZPRACOVAL: bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí ADR 
                           VÍT PAVLÍČEK, číslo osvědčení 1099, TEL.: 602 93 93 88      
 
PLATÍ POUZE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ  Česky 


