
      Trieda     9   

Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy 
 Číslo 11 c 
 Obalová skupina : III 

Platí len pre cestnú prepravu 

 DON 320 EC 90 
3082 Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i. n. 

roztok  desmediphamu  3082 
 

Náklad Farebná kvapalina, mierne zapáchajúca po mydle 

Nemiešateľná alebo čiastočne zmiešateľná s vodou (tvorí emulziu). 

Ťažšia ako voda. 
 

Povaha nebezpečenstva Bod vzplanutia > 100  °C. 

Pary sú neviditeľné, ťažšie ako vzduch a rozbiehajú sa po zemi. 

So vzduchom môže vytvárať explozívnu zmes i v prázdnych nevyčistených nádobách. 

Zahriatie spôsobuje zvýšenie tlaku - nebezpečie rozpínania a výbuchu. 

Pri styku s kvapalinou i výparmi môže dôjsť k podráždeniu očí, pokožky a dýchacích ciest. 

Pri horení sa rozkladá na jedovaté plyny, pričom účinok splodín horenia sa môže prejaviť až 

omnoho neskôr. 

Ohrozenie vodných zdrojov (2). 
 

Osobná ochrana Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva. 

Nepriepustné ochranné okuliare. 

Rukavice a čižmy z umelej hmoty alebo gumy. 

Fľaša s čistou vodou na prepláchnutie očí. 
 

Všeobecné činnosti 
vykonávané vodičom 

Ihneď informovať políciu a požiarnikov 

 

 Zastaviť motor. 

Odstrániť možné zdroje zapálenia (napr. otvorený oheň) - zákaz fajčenia. 

Zaistiť cestu a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Nepripúšťať cudzie a nepoučené osoby.                                                         

Zostať na náveternej strane. 
 

Dodatočné a/alebo 
špeciálne činnosti 
vykonávané vodičom 

 Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti. 

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

miesto. Privolať odborníka. 

  Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivníc. 

V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu, pôdu alebo rastliny, informovať o tom políciu 

a požiarnikov. 
 

Požiar  Pri pôsobení ohňa chladiť nádoby striekajúcou vodou. 

Hasiť prednostne práškovým, penovým alebo vodným hasiacim prístrojom. 

Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie. 
 

 
Prvá pomoc 

 V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým množstvom vody. 

Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku omyť vodou a mydlom. 

  Pri príznakoch, ktoré vyvolalo vdýchnutie plynov, styk látky s pokožkou alebo vniknutí látky do očí vyhľadať 
lekársku pomoc. 
Osoby , ktoré sa nadýchali pri požiari vzniknutých dymových plynov, i   keď  nepociťujú ihneď príznaky, je treba 
uložiť a v kľude priviesť k lekárovi a predložiť mu tento letáčik. 
Tieto osoby musia byť ponechané pod lekárskym dohľadom minimálne 48 hodín. 

 

Dodatočné informácie:   

Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: 

Bayer CropScience informačný leták číslo: 

DIN 3181 A/2 

D102000000592 

 

25.3.2010 
  

 Kontakt na dovozcu pre Slovenskú republiku (800 - 1700 hod) 
 Bayer spol. s r o.: SR  +421 -2 – 50205950 
 

 Toxikologické informačné stredisko: SR  +421 -2 – 5477 4166 
 

 Bayer CropScience GmbH, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.) 
 Bezpečnostná centrála Dormagen: 

Ohlasovacia centrála firmy Bayer AG: 

+49 – 2133-51-4233 

+49 – 69-305-5748 

 

Požiarnici 150 

Polícia 158 

alebo   112 


