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Třída: 9  Identifikační číslo nebezpečnosti: 90 
   Číslo UN: 3082 
   Obalová skupina: III 
   Klasifikační kód: M6 
   Bezpečnostní značky: 9 
 
 
Název látky:                        Optica Trio 
 
Náklad:     LÁTKA NEPODLÉHAJÍCÍ ADR, KAPALNÁ, J.N. (DICHLORPROP-P, MCPA, 

MECOPROP-P) 
 
Vlastnosti nákladu:  

• hnědá kapalina, fenolový zápach 
 
Povaha nebezpečí:                     

• Xn - Zdraví škodlivý při požití 
• nebezpečí vážného poškození očí 
• toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. 
• může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
• zabraňte kontaminaci vodních zdrojů a povrchových vod 
• při rozkladu v ohni se může vyvíjet oxid uhelnatý, oxidy dusíku, chlorovodík, chlór 

 
• Základní osobní ochrana:                  
• neprodyšné ochranné brýle nebo obličejový štít. 
• rukavice a holínky z umělé hmoty nebo gumy 
• láhev s čistou vodou k propláchnutí očí. 
• fluoreskující výstražná vesta (EN 471) 
• bateriová bezpečná svítilna (proti možnosti zapálení par či plynů)   

 
         V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ OKAMŽITĚ VOLEJTE POLICII A HASIČE !! 
 
Okamžitá činnost řidiče:  

• vypnout motor, odpojit akumulátor, zdržovat se na návětrné straně 
• obléci si vestu, označit silnici a varovat ostatní účastníky silničního 

provozu.  
• Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim informace o 

nehodě a dotčených látkách, uchovávat průvodní doklady snadno 
přístupné pro zasahující jednotky 

• zamezit v přístupu cizím a nepoučeným osobám 
• nekouřit, nepoužívat otevřený oheň 
• nehasit požáry v ložných prostorech 
• chránit se před stykem s látkou použitím ochranných pomůcek 

 
Dodatečná nebo zvláštní činnost řidiče: 
 

• podle možnosti odstranit netěsnosti 
• v případě, že látka unikla do vodního toku nebo kanalizace nebo 

znečistila půdu či vegetaci informujte hasiče a policii. 
 
 
Prostředky:                                          
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• zakládací klín, dle počtu vozidel 
• 2 stojací výstražné prostředky 
• kryt kanalizace  
• lopata, koště, záchytná nádoba                                                              

 
Požár:                                                            

• hasit přednostně vodní mlhou, hasicí pěnou, hasicím práškem nebo 
oxidem uhličitým 

• pokud možno nenechat odtékat hasební vodu do kanalizace 
• nevdechujte vyvíjející se kouř, plyn a páry 

 
 
První pomoc:  

• odvést postiženého do bezpečí, zajistit jeho klid a pobyt na čerstvém 
vzduchu. 

• v případě vniknutí látky do očí ihned vyplachovat i pod víčky velkým 
množstvím vody nejméně 15 minut. 

• v případě požití vypláchněte ústa vodou (pokud je postižený při 
vědomí), nevyvolávejte zvracení. 

• produktem znečistěný oděv ihned svléknout a postiženou pokožku 
umýt vodou a mýdlem. 

• vždy zajistit lékařskou pomoc. 
 
Dodatečné informace: 
 
 
Kontakt na dovozce pro ČR :     F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 
                                                    tel: 283 87 17 01, fax: 283 87 17 03  
 
Kontakt na Toxikologické informační centrum: Na bojišti 1, 128 08  Praha 2, tel.:  224 91 92 93, fax: 224 91 45 70 
 
 
 
 


