
      Trieda    9   
Pokyny pre prípad havárie počas cestnej  prepravy 

 Číslo 12 c 
 Obalová skupina : III 

Platí len pre cestnú prepravu 

 MaisTer 90 
3077 Látka nebezpečná pre životné prostredie, pevná látka (mikrogranulát), j.n. 

Obsahuje účinnú látku : foramsulfuron, iodosulfuron-methyl a isoxadifen-ethyl 3077 
 
Vlastnosti nákladu hnedožltá pevná látka – mikrogranulát, 

Vo vode dispergovateľný mikrogranulát  
Slabý aromatický zápach 

 

Možné nebezpečia Látka je horľavá pri styku s požiarom. 
Pri horení môže dôjsť k uvoľňovaniu toxických výparov (NOx,SOx, HI). 
 Účinok splodín horenia sa môže prejaviť až omnoho neskôr 
Môže mať dráždivý účinok na oči, pokožku a dýchacie cesty 
Ohrozenie vodných zdrojov (2) 

 

Ochranné prostriedky Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva 
Nepriepustné ochranné okuliare 
Rukavice a čižmy z umelej hmoty alebo gumy 
Fľaša s čistou vodou na prepláchnutie očí 

 

Nevyhnutné opatrenia 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 

 

Ochranné opatrenia 
pri úniku látky 

 Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti 
Rozsypaný náklad zmiesť a previezť na zaistené miesto 
Ak produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu,  pôdu alebo vegetáciu, upozorniť na to požiarnikov a 
políciu 

   
 

Ochranné opatrenia 
pri vzniku požiaru 

 Prednostne hasiť práškovým, penovým alebo vodným hasiacim prístrojom 
Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie 

 

 
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 

  Pri zjavných príznakoch vyvolaných požitím, vdýchnutím alebo postriekaním pokožky vyhľadať 
lekársku pomoc 

 

 Doplnkové informácie výrobcu alebo odosielateľa:  
 Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: 

Bayer CropScience informačný leták číslo: 
DIN 3181 B2/P2 
D102000012405 
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 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: +49 – 2133-51-4233 

 

Požiarnici 150 
Polícia 158 
alebo   112 


