
 Trieda     9   

Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy 
 Číslo 11 c 

Platí len pre cestnú prepravu 

 ALIMO 90 
3082 Látka ohrozujúca  životné prostredie, kvapalná, i. n. 

 3082 
 

Náklad Kvapalná látka slabo žltej farby 

Zápach po repkovom oleji. 

S vodou tvorí emulziu. 
 

Povaha nebezpečenstva Látka je horľavina III. triedy nebezpečnosti. 

Môže spôsobiť dlhodobé  škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

Môže mať dráždivý účinok. 
 

Osobná ochrana Nepriepustné ochranné okuliare / bezpečnostný štít. 

Rukavice, čižmy  odev 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. 
 

Dodatočná a/alebo 

špeciálne činnosti 

vykonávané vodičom 

 Nevystavovať elektrickému prúdu alebo zdroju tepla. 

Rozliaty náklad asanovať pilinami, pieskom alebo inou savou látkou, uložiť do vhodne 

označeného kontajnera a spáliť vo vhodnej spaľovni. 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  Nehasiť oheň. 

Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie. 

Nepokúšajte sa manipulovať s ohňom, ktorý zachvátil náklad.  

Používajte ochranný odev a dýchací prístroj. 
 

 

Prvá pomoc 

 V prípade popálením chladiť poškodenú pokožku vodou. Vyhľadať lekársku pomoc! 

Opustiť zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, kľud a teplo. 

V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať 20 minút veľkým množstvom 

vody. 

  Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku omyť vodou a 

mydlom. Odmastenú a podráždenú pokožku natrieť reparačným krémom.  
 

 Dodatočné informácie:  
 Odstrániť vozidlo z dosahu ohňa. 

Postriekať vozidlo vodou. 

 

 

 

 
  

 Kontakt na dovozcu pre Českú a Slovenskú republiku (800 - 1700 hod) 
 Agro Aliance 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 
 

 


