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Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy.      
     
NÁKLAD  
Xylény (oxyfluorfen 23 – 25 %; Aromatická C9 nafta 53 – 58 %) 
        
Názov látky: GALIGAN  240 EC 
Bezfarebná / farebná kvapalina 
Charakteristický zápach / bez zápachu  
Miešateľný s vodou / Miešateľný s vodou – Ľahší ako voda / Miešateľný s vodou - Ťažší ako voda 
 
DRUH NEBEZPEČENSTVA: 
Znečisťuje vodu. 
Nebezpečie biologicky kumulatívneho účinku 
Môže mať dráždivý účinok. 
Môže byť zápalný. 
 
ZÁKLADNÁ OSOBNÁ OCHRANA:     ZÁSAHOVÉ  ZARIADENIE 
Okuliare alebo tvárový štít.      Metla, lopata 
Ochranné rukavice.       Piesok alebo iný absorbent 
Ochranná obuv. 
Fľaška na vymývanie očí s čistou vodou. 
Dve samostatné výstražné značky, ručná lampa, výstražná vesta, ručná pumpa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VŠEOBECNÉ  OPATRENIA VODIČA 
Upovedomiť políciu a požiarnu jednotku  
Vyznačte cesty a vystríhajte ostatných užívateľov ciest. 
Zastavte motor, elektrické okruhy – svetlá. 
Nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite 
Signalizujte priestor nehody a na ceste uložte výstražný trojuholník. Výstražný kužeľ. 
Zabráňte prístupu verejnosti do nebezpečnej oblasti. 
Zdržujte sa oproti smeru vetra, mimo dosahu nebezpečných pár a prachu. 
 
DODATOČNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE OPATRENIA VODIČA 
Opatrenie iba v prípade, kedy nehrozí ohrozenie osôb. 
Úniky zapchajte, ak je to bez rizika. 
Unikajúcu kvapalinu pomocou lopaty alebo metly zhrňte alebo absorbujte pieskom alebo zeminou alebo iným vhodným materiálom. 
Vyhýbajte  sa priamemu kontaktu s látkou.   
Ak látka vnikne  do vodného toku alebo kanála, alebo je rozliata na pôdu, alebo na vegetáciu, informujte políciu. 
 
POŽIAR (Informácia pre vodiča pre prípad požiaru) 
Nepokúšajte sa manipulovať s ohňom, ktorý zachvátil  náklad. Ak je možné, zabráňte vniknutiu kontaminovanej hasiacej vody do 
okolia. Používajte ochranný odev a dýchací prístroj. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRVÁ POMOC: 
Po nadýchaní zabezpečte odsun postihnutého na čistý vzduch , pokoj a teplo. 
Po požití postihnutému podať 0,5 l pitnej vody príp. s 10 tabl. medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávajte, privolajte lekára ! 
Po zasiahnutí očí vyplachujte spojivkové vaky prúdom čistej vody po dobu aspoň 10 minút. Privolajte lekára ! 
Po zasiahnutí pokožky vyzlečte kontaminovaný oblek, umyte pokožku teplou vodou a mydlom. 
 
Vyhľadajte zdravotné ošetrenie, keď sa u niekoho objavia symptómy v dôsledku nadýchnutia, alebo kontaktu s kožou alebo očami, 
prípadne ak symptómy pretrvávajú. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE NÚDZOVÉ SLUŽBY: 
Odstráňte absorbovaný materiál do bezpečia. 
Cestu neoplachujte vodou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOPLNKOVÉ  INFORMÁCIE 
 Dodávateľ: 

AGROVITA spol. s r.o.        
Nádražná 28          
900 28 Ivanka p. Dunaji         

 Tel:02/4594 4730-2  Fax: 02/4594 4733 
Havarijné čísla:  
Polícia,  Záchranná služba PP, Požiarna ochrana: 112  
Klinika prac. lekárstva a toxikológie Bratislava: 02/5477 4166 
PLATÍ  POČAS  CESTNEJ  DOPRAVY        


