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Název PLINKER®   

 
ADR/RID třída 
 

9 

Kód 
 

M7 

UN číslo 
 

3082 

HI číslo 
 

90 

TREM-CARD 
 

90GM7-III-A 

Náklad 
 

UN 3082 látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (picoxystrobin, 
chlorothalonil), 9, III 
 

Vlastnosti 
 

Šedobílá kapalina (suspenzní koncentrát) 
 

Povaha 
nebezpečí 
 

Zdraví škodlivý  při vdechování. 
Dráždí dýchací orgány. 
Podezření na karcinogenní účinky. 
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
Vysoce toxický pro vodní organismy: může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí.  
Nevdechujte aerosoly. 
Zamezte styku s kůží. 
Rozkládá se při styku s alkalickými roztoky a kyselinami. 
Nebezpečné rozkladné produkty: oxidy C a N (NOx)  
 

Osobní ochrana Ochrana dýchacích orgánů: maska/polomaska/čtvrtmaska podle ČSN 
EN133/136 a příslušný filtr proti plynům/parám podle ČSN EN 14387 nebo 
příslušný filtr proti částicím podle ČSN EN143, popř. polomaska proti 
částicím podle ČSN EN 149 v obou případech s integrovanou vrstvou 
aktivního uhlí. 
Ochrana očí: těsnící ochranné brýle s bočnicemi  nebo obličejový štít (ČSN 
EN 166) 
Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice ČSN EN 420 s uvedeným 
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 
Ochrana pokožky a těla: lehký  ochranný pracovní oblek (ČSN EN 14605) 
 

Okamžitá 
činnost řidiče 

Vypněte motor, zdržujte se na návětrné straně vozidla, 
označte silnici a varujte ostatní účastníky silničního provozu, zamezte 
přístupu cizím nepovolaným osobám. Nekuřte ani nepoužívejte otevřený 
oheň a chraňte se před stykem s nákladem použitím osobních ochranných 
pomůcek. 
 

Dodatečná nebo 
zvláštní činnost 
řidiče 

Podle možností odstraňte netěsnosti, vytékající kapalinu zahraďte a  
absorbujte  pískem, zeminou, rašelinou apod.  V případě zasažení 
kanalizace nebo vodních toků a recipientů informujte policii a hasiče. 
 

Prostředky Kryty kanalizačních výpustí, lopata, koště, záchytná nádoba. 
 

Požár Vhodné hasicí látky: voda, hasicí prášek, pěna, CO2 

Speciální ochranné prostředky osob: individuální dýchací přístroj 
Specifické metody (při požáru malého rozsahu): Pokud je místo značně 
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zahořeno a podmínky to dovolují, ponechte oheň vyhořet. Použití vody 
může zvětšit zamořenou plochu. Nádoby a nádrže chladíme postřikem 
vodou. 
 

První pomoc Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě 
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety. 
 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, opusťte 
zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid, nenechte prochladnout. 
Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte 
lékařské ošetření. 
 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené  
části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku  
dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou  
pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 
 
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména  
prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají- 
li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc  
(zajistěte odborné lékařské ošetření). 
 
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za  
předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte  
zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal  
přípravku nebo bezpečnostní list. 
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým 
postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze 
další postup při první pomoci (i eventuální následnou terapii)  konzultovat s 
toxikologickým informačním centrem v Praze: Toxikologické informační 
centrum - Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
nepřetržitě na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (tis@vfn.cz). 
 

Kontakt na 
dovozce 

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500  Praha 5,  
tel: 257 414 111,  fax: 257 414 152 
 

Kontakt na 
informační 
centrum 

Toxikologické informační centrum Kliniky NP 1. LF UK Praha, Na bojišti 1 
(24 hod non-stop služba) 
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 
e-mail: tis@vfn.cz 
 
 

 


