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Písomné príkazy podľa ADR 

 Väč�inou bezfarebná kvapalina s nápadným zápachom 

 
Druh nebezpečenstva: Látka spôsobuje otravu vdýchnutím, preniknutím cez poko�ku alebo po�itím 

Mô�e byť záplný a prchavý 

Pary sú bezfarebné, tŕ��ie ako vzduch a �íria sa pri zemi 

So vzduchom mô�e vytvárať výbu�né zmesi, aj v prázdnych nevyčistených nádobách 

Zohriatie vedie k zvý�eniu tlaku - nebezpečenstvo roztrhnutia a výbuchu 

Rozklad účinkom ohňa tvori toxické splodiny 

Príznaky otravy sa mô�u prejaviť a� po niekoľkých hodinách 

Mô�né nebezpečenstvo pre vodu a čistiace zariadenie 

 
Osobné ochranné 
pracovné prostriedky: 

Vhodná ochrana dýchacích orgánov 

Tesné ochranné okuliare 

Rukavice a či�my z umelej hmoty alebo syntetického kaučuku, ochranný odev 

Fľa�a na výplach očí s čistou vodou 

 
V�eobecné  pokyny pre vodiča motorového vozidla 
 Okam�ite kontaktovať po�iarnikov a políciu 

Vypnúť motor 

Odstrániť zdroje zapálenia (napr. zákaz pou�ívania otvoreného ohňa), zákaz fajčiť 

Uzatvoriť ulicu a vystríhať ostatných u�ívateľov cesty 

Nepovolané osoby dr�ať v odstupe 

Zostať na náveternej strane 

 
Ďal�ie a/alebo zvlá�tne pokyny pre vodiča motorového vozidla 
 Dbať na vlastnú ochranu 

Pokiaľ je to mo�né, odstrániť netesnosti 

 
Po�iar Hasiť iba vznikajúce po�iare 

Nehasiť horiaci náklad 

 
Prvá pomoc Látkou zasiahnuté časti odevu okam�ite odstrániť a postihnutú poko�ku umyť mydlom a vodou 

Vyvolať zvracanie, keď je podozrenie na po�itie látky 

Lekárske o�etrenie je nutné pri príznakoch spôsobených vdychovaním, po�itím, podrá�dením poko�ky 
alebo očí 

Ak zasiahne látka oči, okam�ite vyplachovať niekoľko minút veľkym mno�stvom vody 

Pre oneskorený účinok otravy treba osoby, ktoré sa nadýchali splodín ulo�iť a dr�ať ich v kľude. Lekársky
dohľad počas najmenej 48 hodín 

Pri zastavení dýchania poskytnúť umelé dýchanie, av�ak v tomto prípade nie z úst do úst 

 
Doplňujúce poznámky Pre zásahové jednotky 

Pri pôsobení ohňa chladiť nádr� rozpra�ovaným prúdom vody 

Hasiť predov�etkým hasiacim prá�kom, penou alebo rozpra�ovaným prúdom vody 

 
 

 
 Náklad: 2902 PESTICÍDY, kvapalné, jedovaté 

 
 

 

Telefón: Emergency contact: +49 1802273 112 
 Für den Inhalt verantwortlich BASF AG D-67056 Ludwigshafen 


