
      Trieda    9   
Pokyny pre prípad havárie počas cestnej  prepravy 

 Číslo 12 c 
 Obalová skupina : III 

Platí len pre cestnú prepravu 

 Sencor 70 WG 90 
3077 Herbicíd, tuhá látka, granulát 

Obsahuje účinnú látku metribuzin 70 %) 3077 
 
Vlastnosti nákladu - biely až nažltlý granulát, slabo charakteristicky zapáchajúci, rozpustný vo vode ( dispergovateľný ) 
 

Možné nebezpečia - môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami 
- nebezpečenstvo tvorby toxických splodín pri požiari 
- nebezpečenstvo tvorby výbušnej prachovej zmesi so vzduchom 
- chrániť pred stykom s potravinami a požívatinami 

 

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 ( bezprašne ) a previezť na zaistené miesto 
Znečistené plochy utrieť mokrou handrou 
Zabrániť vniknutiu do vodných  tokov, kanalizácie,   

   
 

Ochranné opatrenia 
pri vzniku požiaru 

 - hasiť prístrojmi na báze vody, CO2, prášku, peny alebo pieskom 
- zabrániť odtekaniu  hasiacej vody do kanalizácie a vodných tokov 
- použiť ochranné prostriedky 
- pri požiari môžu vzniknúť toxické splodiny 

 

 
Prvá pomoc 

 V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým množstvom vody – 
vyhľadať lekára 
Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku omyť vodou a mydlom 
Po požití podať 0,5 l vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolať zvracanie, ak je 
pacient  v bezvedomí , zvracanie nevyvolávať 
Po nadýchaní odviezť postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečiť pokoj a teplo 

  Pri zjavných príznakoch vyvolaných požitím, vdýchnutím alebo postriekaním pokožky vyhľadať 
lekársku pomoc. Lekárovi predložiť tento letáčik 

 

 Doplnkové informácie výrobcu alebo odosielateľa:  
 Bayer CropScience informačný leták číslo: F 102000006514 4.1.2007 
  
 Kontakt na dovozcu pre  Slovenskú republiku (800 - 1700 hod) 

Bayer spol. s r.o., Viktorínova 1, 821 01  Bratislava : 
 Bayer spol. s r.o. : SR  +421 -2 – 50205950 
 
 Toxikologické informačné stredisko: SR  +421 -2 – 5477 4166 
 
 Bayer AG, Dormagen, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.) 
 Bezpečnostná centrála Bayer ES, Lyon : 

Číslo INRS : 
+ 33-1-49-06-50-00 
+ 33-1-45-42-59-59 

 

Požiarnici 150 
Polícia 158 

alebo   112


