
Pokyny pro případ havárie během silniční přepravy 

 
Platí pouze během silniční přepravy 

 

  

Třída 9 Náklad 3082 LÁTKA OHRO�UJÍCÍ �IVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(bromoxynil) UN 3082 
PARDNER   
Jantarově průhledná tekutina. 
Neozpustná ve vodě. 
 

  

Povaha nebezpečí 
 
 

Zneči�ťuje vodu. 
Látka je hořlavá. 
Zdraví �kodlivá při po�ití, nadýchání, styku s poko�kou a sliznicemi. 
Při styku s kapalinou i výpary mů�e dojít k podrá�dění očí, poko�ky a dýchacích cest  
Ohro�ení vodních zdrojů. 

 

Osobní ochrana 

 

Neprody�né ochranné brýle. 
Rukavice z umělé hmoty nebo gumy, holínky.  
Oční kapátko s nádobou čisté vody. 
Výstra�ná vesta pro ka�dého člena osádky. 
Ruční svítilna pro ka�dého člena osádky. 

 

Základní činnosti řidiče  
 

Hasiči Policie 
150 158 

 Zastavit motor. 
�ádný otevřený plamen. Nekouřit. 
Označit vozovku  výstra�nými značkami a varovat její ostatní u�ivatele a chodce.
Informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdr�ovat se na návětrné straně. 
Informovat policii a hasiče co mo�ná nejdříve. 

 

 

Dodatečné a/nebo zvlá�tní činnosti řidiče  
 

Výstroj 
- Kryt kanalizace 
- Vhodný sorbční  prostředek 
- Záchytná nádoba 
- Lopatka 
- Ko�tě 

 Podle mo�nosti odstranit v�echny netěsnosti  
Zabránit vniknutí kapaliny do kanalizace, výkopů a sklepů. 
Rozlitý náklad pokrýt zeminou nebo jinou savou látkou, odstranit z povrchu a převézt na zaji�těné 
místo. Přivolat odborníka.  
V případě, �e produkt znečistil vodní tok, kanalizaci, půdu nebo rostliny, informovat o tom hasiče a  
policii. 

 

Dbejte na osobní ochranu 
  

 
 

Po�ár  
 

 Hasit pouze vznikající po�áry. 
Nehasit po�áry vzniklé elektrickým výbojem. 
Zůstat na návětrné straně.  

 

První pomoc 
  

 V případě vniknutí produktu do očí ihned vyplachovat několik minut velkým mno�stvím vody. 
Produktem kontaminovaný oděv ihned svléknout a posti�enou poko�ku omýt vodou a mýdlem. 

 

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: CR +420 224 919 293 SR  +421(0)2 5477 4166 
 

 Bayer CropScience (v naléhavých případech 24 hod.) 
 Bezpečnostní centrála Wolfenbüttel: 

Ohla�ovací centrála Frankfurt: 
+49(0)5331 401 225 
+49(0)69 305 6418 

   

 


