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Pokyny pre vodičov, transport a skladovanie 
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V prípade nebezpečia informujte políciu a hasičov! 

 

Názov VENZAR® 
 

ADRtrieda 
 

9 
 

Kód / číslo 
nebezpečnosti 
 

M7 

UN číslo 
 

3077 

HI číslo 
 

90 

TREM-CARD 
 

90GM7-III A 

Náklad 
 

3077,  látka ohrozujúca životné prostredie, pevná látka, i. n. (obsahuje 
lenacill) 
 

Vlastnosti 
 

Belasý prášok, mierny pach 
 

Charakter 
nebezpečia 
 

Nebezpečný pre životné prostredie. 
Vysoko toxický pre vodné organizmy: môže vyvolať  dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnom prostredí . 
Skladujte mimo dosahu detí. 
Neskladujte spoločne s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. 
Pri manipulácii nejedzte, nepite a nefajčite.  
Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom . 

Noste vhodný  ochranný odev a rukavice. 
Používajte vhodný obal , aby ste zabránili kontaminácii životného 
prostredia. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 
 

Osobná ochrana Dýchacie orgány: proti prašná maska s filtrom P1 
Oči: ochranné okuliare  alebo tvárový štít 
Ruky: ochranné gumové rukavice  
Telo: ľahký ochranný pracovný odev 
 

Bezprostredná  
činnosť vodiča 
 

Vypnite motor, zdržiavajte sa na náveternej strane vozidla, 
označte cestu a informujte účastníkov cestnej premávky, zamedzte 
prístupu cudzím nepovolaným osobám. Nefajčite ani nepoužívajte otvorený 
oheň a chráňte sa pred stykom s nákladom použitím osobných ochranných 
prostriedkov. 
 

Ďalšia špecifická 
činnosť vodiča 

Podľa možností lokalizujte vyliaty alebo vysypaný náklad (smeťte do 
nádoby). 
V prípade zasiahnutia kanalizácie alebo vodných tokov a recipientov vôd 
informujte políciu, hasičov a miestne príslušné orgány. 
 

Prostriedky Kryty kanalizačných vpustí, lopata, metla, záchytná nádoba. 
 

Požiar Vhodné hasiace látky: voda, hasiaci prášok, hasiaca pena, CO2 

Špeciálne ochranné prostriedky osôb: individuálny dýchací prístroj 
Špecifické metódy (pri požiaru malého rozsahu): Pokiaľ je miesto veľmi 
zahorené a podmienky to dovoľujú, nechajte požiar vyhorieť. Použitie vody  
môže rozšíriť  zamorenú plochu. Nádoby a nádrže chladíme postrekom 
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vodou. 
 

Prvá pomoc 1. Po nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte u postihnutého pobyt na 
čistom vzduchu, teplo a pokoj. 

2. Po požití: vypite asi 1/2 litra pitnej, pokiaľ možno vlažnej vody, 
prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením 
hrdla vyvolajte zvracanie. Zvracanie nevyvolávajte, ak je postihnutý v 
bezvedomí! 

3. Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu asi 15 
minút a vyhľadajte odborného lekára. 

4. Po zasiahnutí pokožky: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku umyte 
teplou vodou a mydlom. 

Pri podozrení z otravy alebo otrave dopravte postihnutého k lekárskemu 
ošetreniu s informáciou o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.  
 

Kontakt na 
dovozcu 

MV Servis s.r.o. Lichnerova 23, 90301 Senec 
Tel. (421) 905 726 030 
 

Kontakt na 
toxikologické 
informačné 
centrum 

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s toxikologickým 

informačným centrom, Limbová 3, Bratislava (tel. č. 254 774 166). 

 


