
      Trieda     9   

Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy 
 Číslo 11 c 

Platí len pre cestnú prepravu 

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

Glyphosate 3082 
 

Náklad Žltá, hnedá tekutina. 

Rozpustná vo vode. 
 

Povaha nebezpečenstva Látka nie je horľavá ani výbušná. 

Zdraviu škodlivá pri požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami. 

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

ciest. 
 

Osobná ochrana Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva. 

Nepriepustné ochranné okuliare / bezpečnostný štít. 

Rukavice a čižmy  z  umelej hmoty alebo gumy. 

Fľašu  s čistou vodou na prepláchnutie očí. 
 

Všeobecné činnosti 

vykonávané vodičom 

Ihneď informovať políciu a hasičov 

 

 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, pilinami 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 hasičov. 
 

Požiar  Pri pôsobení ohňa chladiť nádoby striekajúcou vodou. 

Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie. 

Pri horení môže dôjsť k vývoju toxických výparov. 

Zabrániť nadýchaniu produktu horenia. 
 

 

Prvá pomoc 

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

vody. 

Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku umyť vodou 

a mydlom. 

  Pri príznakoch, ktoré vyvolalo vdýchnutie plynov, styk s látkou ,s pokožkou alebo 

vniknutie látky do očí vyhľadať lekársku pomoc. 

Pri požití je treba vypláchnuť ústa, vypiť veľa vody, predložiť tento bezpečnostný list. 
 

Dodatočné informácie:   

Pri odparovaní nie sú nutné špecifické opatrenia 

 

  

 
  

 Kontakt na dovozcu pre Českú a Slovenskú republiku (800 - 1700 hod) 
 Agro Aliance s.r.o. : CR +420 -2 – 57 83 01 37,38 

SR  +421 -46 – 54 00 501 
 

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

SR  +421 – 2 – 5477 4166 
 

  
  

 

 

 


