
PREPRAVNÁ HAVARIJNÁ KARTA (cestná)
Trieda :  9 

Butisan 400 SC PG : III
obsahuje Metazachlor Číslo UN: 3082

Číslo HI: 90
Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i.n.

NÁKLAD
Bezfarebná kvapalina alebo pasta - zvyčajne so zreteľným zápachom alebo farebná kvapalina -
zreteľný zápach. 
Miešateľný s vodou - ľahší ako voda alebo miešateľný s vodou - ťažší ako voda. 

CHARAKTER NEBEZPEČIA 
Znečisťuje vodu. 
Nebezpečie bilogicky akumulatívneho účinku.
Dráždivý účinok: na očiach, na koži, na dýchacích cestách. 

OSOBNÁ OCHRANA
Okuliare, ktoré poskytujú úplnú ochranu očí. 
Plastické alebo gumené rukavice. Čižmy. 
Fľaška na vymývanie očí s čistou vodou. 

OKAMŽITÁ ČINNOSŤ VODIČA 
Upovedomiť políciu a požiarnu jednotku. 
Vyznačte cesty a vystríhajte ostatných užívateľov ciest. 
 
VŠEOBECNÉ OPATRENIA VODIČA
Zastavte motor. Nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite. Cesty označte samostojacími výstražnými
značkami a ostatných používateľov ciest vystríhajte. Zabránte prístupu verejnosti do nebezpečnej
oblasti. Zdržujte sa oproti smeru vetra. 

ŠPECIÁLNE OPATRENIA VODIČA PRI ÚNIKU LÁTKY
Úniky zapchať, ak je to bez rizika. Ohraďte alebo absorbujte uniknutú kvapalinu pieskom alebo
zeminou alebo iným vhodným materiálom. Konzultujte s odborníkom. Zabráňte, aby kvapalina vnikla
do vodných ciest a kanalizácie.  Ak látka vnikla do vodnej cesty alebo kanála, alebo sa vyliala na pôdu
alebo na vegetáciu, upovedomte políciu. Cestu neoplachujte vodou. 

POŽIAR
Nepokúšať sa manipulovať s ohňom, ktorý zachvátil náklad.
Ak je možné, zabrániť vniknutiu vody použitej na hasenie do kanalizácie. 

PRVÁ POMOC
Vyhľadajte zdravotné ošetrenie, keď sa u niekoho objavia symptómy v dôsledku nadýchnutia alebo
kontaktu s kožou alebo očami. V prípade vniknutia do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým
množstvom vody. Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku umyť vodou a
mydlom.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Dodávateľ: Havarijné čísla: Polícia 158
BASF Slovensko spol. s r. o. Záchranná služba PP:155/494949
Fraňa Kráľa 35 Požiarna ochrana:150
811 05 Bratislava Klinika prac. lekárstva a

toxikológie Bratislava: 07/54774166 
Tel:02/57101050 Fax: 02/52498850

PLATÍ LEN POČAS CESTNEJ DOPRAVY!           SLOVENSKO


