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PLATÍ LEN PRE CESTNÚ DOPRAVU 

NÁKLAD látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, i.n., obsahuje dimethipin 
 
• Hnedá viskózna kvapalina 
• emulgovateľná vo vode 
• alkoholový zápach 

 

Trieda ADR   : 
Obalová skupina  : 
Číslo nebezpečia  : 
Číslo UN   : 

9,(M6) 
III 
90 

3082 
POVAHA NEBEZPEČIA 
• jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 

prostredia 
• dráždi oči a pokožku 
• Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 

 
OSOBNÁ OCHRANA 
• Pracovný odev, respiračná ochrana, priliehavé okuliare 
• Gumové alebo plastové rukavice a obuv 
• Fľaša s pitnou vodou pre výplach očí 

 
ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ VODIČA 
• Zastaviť motor a zdržovať sa na náveternej strane vozidla 
• Nedovoliť prístup s otvoreným plameňom, nefajčiť 
• Označiť vozovku a varovať ostatných užívateľov a chodcov 
• Čo najrýchlejšie informovať hasičov a políciu 
• Nedovoliť prístup nepovolaným osobám 

 
DODATOČNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE ČINNOSTI VODIČA 
• Pokiaľ je to možné utesniť miesta úniku 
• Zabrániť vniknutiu látky do kanalizácie a vodných tokov 
• Ak je potreba, zakryť kanalizáciu krytom 

Dbať  na vlastnú bezpečnosť!  
PROSTRIEDKY: - kryt kanalizácie 

- lopata, metla, záchytné nádoby a záslepky 
- piesok, vapex alebo iný absorpčný materiál, event. absorpčné ponožky a rohože
  

POŽIAR 
• Nikdy nehasiť požiar zasahujúci náklad 

 
PRVÁ POMOC 
• Zasiahnuté oči vymyť veľkým množstvom pitnej vody 
• Ihneď vyzliecť znečistený odev 
• Pokožku umyť vodou a mydlom 
• Pri symptómoch spôsobených vdychovaním alebo zasiahnutím očí a pokožky vždy privolať lekára 

 
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 
• Tiesňové volania: Integrovaný záchranný systém 112  

Záchranná služba   16 155 
• V prípade potreby konzultovať príslušné toxikologické stredisko:  

Toxikologické informačné centrum Bratislava, tel: 02-5477 4166 
 
Zástupca dovozcu v SR: 
Chemtura Europe Ltd., o.z.   tel: 02/ 4342 7620 
Včelárska 7     fax: 02/ 4333 7054 
821 05 Bratislava 


