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Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy 
 Číslo  

Platí len pre cestnú prepravu 

 ALIMETRIN 10 EM 90 
 Látka ohrozujúca  životné prostredie, kvapalná, i. n. 

 3082 
 

Náklad Farebná  kvapalina 

Zreteľný zápach. 

Miešateľný  s vodou – ťažší ako voda. 
 

Povaha nebezpečenstva Znečisťuje  vodu. 

Nebezpečie biologicky akumulatívneho účinku. 

Môže mať dráždivý účinok. 

Môže byť zápalný. 
 

Osobná ochrana Nepriepustné ochranné okuliare / bezpečnostný štít. 

Rukavice a čižmy z umelej hmoty alebo gumy. 

Fľašu s čistou vodou na vymývanie očí. 

Dve samostatné výstražné značky, ručná pumpa, výstražná vesta. 
 

Všeobecné činnosti 

vykonávané vodičom 

Ihneď informovať políciu a hasičov 

 

 Zastaviť motor, elektrické okruhy – svetlá. 

Nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite. 

Zaistiť cestu a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Zabráňte prístupu verejnosti do nebezpečnej oblasti. 

Zostať na náveternej strane. 
 

Dodatočné a/alebo 

špeciálne činnosti 

vykonávané vodičom 

 Podľa možností odstrániť všetky netesnosti. 

Rozliaty náklad pokryť zeminou alebo inou savou látkou, odstrániť z povrchu a previezť 

na zaistené miesto. Vyhýbať sa priamemu kontaktu s látkou. Privolať odborníka. 

  Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivníc. 

V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizácie, pôdu alebo rastliny, informovať o 

tom políciu a hasičov. 
 

Požiar  Pokiaľ možno, nenechať odtekať kontaminovanú hasiacu vodu do kanalizácie. 

Nepokúšajte sa manipulovať s ohňom, ktorý zachvátil náklad.  

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 

nadýchnutia, alebo kontaktu s kožou alebo očami.  
 

 Dodatečné informácie:  
 Odstráňte absorbovaný materiál do bezpečia. 

Cestu neoplachujte vodou. 

 

 

 

 
  

 Kontakt na dovozcu pre Českú a Slovenskú republiku (800 - 1700 hod) 
 AgroAliance s.r.o.: CR +420 -2 – 578 301 37, 38 

SR  +421 –46 - 540 05 01 
 

 Toxikologické informačné stredisko: CR  +420 - 2 – 2491 9293 

SR  +421 – 2 – 5477 4166 
 

 


