
Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy 
 

                                                                                                                                                                                                       Obalová skupina : III 

 
Platí len počas cestnej prepravy 

 

  

Trieda 9 Náklad 3082 LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
KVAPALNÁ, J.N.  (phenmedipham, desmedipham) UN 3082
KOMPAKT STEFES FLO   
Svetlo žltá kvapalina, nešpecifického zápachu. 
Nerozpustná vo vode.  

  

Povaha 
nebezpečenstva 
 
 

Znečisťuje vodu. 
Látka nie je  horľavá ani výbušná 
Zdraviu škodlivá po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami. 
Po styku s kvapalinou i výparmi môže dôjsť k podráždeniu očí, pokožky a dýchacích ciest  
Ohrozenie vodných zdrojov. 

 

Osobná ochrana 

 

Nepriedušné ochranné okuliare. 
Rukavice z umelej hmoty alebo gumy, čižmy.  
Očné kvapadlo s nádobou čistej vody. 
Výstražná vesta pre každého člena posádky. 
Ručná baterka pre každého člena posádky. 

 

Základné činnosti vodiča  
 

Požiarnici Polícia 
150 158 

 Zastaviť motor. 
Žiaden otvorený plameň. Nefajčiť. 
Označiť vozovku  výstražnými značkami a varovať jej ostatných užívateľov a 
chodcov. 
Informovať verejnosť o nebezpečenstve a radiť jej zdržiavať sa na náveternej 
strane. 
Informovať políciu a požiarnikov čo možno najskôr. 

             alebo 
 

       112 
 

Dodatočné a/alebo zvláštne činnosti vodiča  
 

Výstroj 
- Kryt kanalizácie 
- Vhodný absorbčný 
   prostriedok 
- Záchytná nádoba 
- Lopatka 
- Metla 

 Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti  
Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivníc. 
Rozliaty náklad pokryť zeminou alebo inou savou látkou, odstrániť z povrchu a previezť na zaistené 
miesto. Privolať odborníka.  
V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu, pôdu alebo rastliny, informovať o tom 
požiarnikov a  políciu. 

 

Dbajte na osobnú ochranu 
  

 
 

Požiar  
 

 Hasiť len vznikajúce požiare. 
Nehasiť požiare vzniknuté elektrickým výbojom. 
Zostať na náveternej strane.  

 

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. 

 

Doplnkové informácie 
 
 Ochrana verejnosti  

Umiestnenie dvoch samostatne stojacich  varovných značiek (jednu pred a jednu za vozidlo). 
  

 Kontakt na dovozcu pre Českú a Slovenskú republiku (800 – 1700 hod) 
 Agro Aliance s.r.o.: CR +420 257 830 137, 38 

 
SR +421 (0)46 545 400 501 

 

 Toxikologické informačné stredisko: CR +420 224 919 293 SR  +421(0)2 5477 4166 
 

 Bayer CropScience AG, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.) 
 Bezpečnostná centrála Wolfenbüttel: +49(0)2133-51-4233 
   

 


