
      Trieda     9   

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

Platí len pre cestnú prepravu 

 ORNAMENT 250 EW 90 
3082 Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i. n. 

Obsahuje tebuconazol 250 g/l  3082 
 

Náklad Číra až ľahko zakalená kvapalina, slabo zapáchajúca 

 

Povaha nebezpečenstva Jedovatý po požití, škodlivý po nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami. 

Horľavina III. Triedy, bod vzplanutia nad 172 °C DIN 51758. 

Chrániť pred vlhkom, chrániť pred stykom s potravinami a požívatinami. 

Tepelne citlivý od -10°C a od +40°C. 
 

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, naplniť do 

uzatvárateľných nádob a previezť na zaistené miesto. Znečistené plochy utrieť mokrou handrou. 

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  Hasiť prístrojmi na báze vody, CO2, prášku, peny alebo pieskom. 

Zabrániť odtekaniu hasiacej kvapaliny do vodných tokov, kanalizácie a pod. 

Používať ochranné prostriedky. 
 

 
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. 

  Po požití vyvolať zvracanie a privolať rýchlu lekársku pomoc. 
Po nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch, privolať lekársku pomoc. 
Lekárovi predložte tento letáčik 

 

Dodatočné informácie:   

Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: 

Bayer CropScience informačný leták číslo: 

DIN 3181 A/2 

D102000007162 

 

4. 1. 2007 
  

 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 


