Pokyny pro případ havárie během silniční přepravy
Foker, úč.látka : diflufenican, florasulam
Náklad
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•
Kapalina
•
Mísitelná s vodou
•

Se zápachem
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Povaha nebezpečí
Nebezpečný pro životní prostředí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Osobní ochrana

Neprodyšné ochranné brýle.
Rukavice z umělé hmoty nebo gumy,holínky.
Oční kapátko s nádobou čisté vody.
Výstražná vesta pro každého člena osádky.
Ruční svítilna pro každého člena osádky.

Základní činnosti řidiče
Zastavit motor.
Hasiči Policie
Žádný otevřený plamen.Nekouřit.
150
158
Označit vozovku výstražnými značkami a varovat její ostatní uživatele a chodce.
Vybavení: 2 výstražné značky, výstražné vesty, ruční svítilna.
Zamezit v přístupu cizím a nepoučeným osobám.
Chránit se před stykem s látkou použitím ochranných pomůcek.
Informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdržovat se na návětrné straně.
OKAMŽITĚ INFORMOVAT POLICII A HASIČE.

Dodatečné a /nebo zvláštní činnosti řidiče
Výstroj
- kryt kanalizace
- vhodný sorbční prostředek
- záchytná nádoba
- lopatka
- koště

Podle možnosti odstranit všechny netěsnosti.
Zabránit vniknutí kapaliny do kanalizace, výkopů a sklepů.
Rozlitý náklad pokrýt zeminou nebo jinou savou látkou, odstranit z povrchu a převézt
na zajištěné místo. Přivolat odborníka.
V případě, že produkt znečistil vodní tok, kanalizaci, půdu nebo rostliny, informovat o
tom hasiče a policii.
Neodplavovat vodou.

Dbejte na osobní ochranu !

Požár

Hasit pouze vznikající požáry. Při velkém požáru, který se rozšířil na náklad,
nepokoušejte se hasit. Zůstat na návětrné straně. Hasit přístroji na bázi vody, CO2,
prášku, pěny nebo pískem.

První pomoc

V případě vniknutí produktu do očí ihned vyplachovat několik minut velkým množstvím
vody. Produktem kontaminovaný oděv ihned svléknout a postiženou pokožku omýt
vodou a mýdlem. V případě příznaků, kdy je podezření na vdechnutí zplodin hoření,
požití látky nebo kontaminace pokožky či očí vyhledat neprodleně lékařskou pomoc.
Příznaky otravy zplodinami hoření se mohou projevit později. Osoby, které se
nadýchaly zplodin hoření je třeba dovézt k lékaři a ponechat pod lékařským dohledem
minimálně 48 hodin.

Doplňkové informace
Ochrana veřejnosti
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Umístění dvou samostatně stojících varovných značek(jednu před a jednu za vozidlo).
V případě malého ohně v kabině řidiče, na pneumatikách nebo motoru, který se může
uhasit, než zasáhne náklad, použít hasicí přístroj, vodu, hasicí prášek, zeminu nebo
písek. Pokud možno zabránit vniknutí vody do kanalizace.
Kontakt na dovozce pro ČR : AgroProtec s r.o.
+420 387 201 995, +420 606 135 742
Toxikologické informační středisko :
(+420) 224 919 293, 224 915 402.
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