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POKYNY PRO ŘIDIČE, TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Název

AA PACK (ADROIT™ + ADEPT™)

ADR/RID třída

9

Kód

M6

UN číslo

3082

HI číslo

90

TREM-CARD

90GM6-III-A

Náklad

UN 3082 látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (epoxykonazol,
prochloraz), 9, III

Vlastnosti

Šedobílá kapalina (suspenzní koncentrát + emulzní koncentrát)

Povaha
nebezpečí

ADROIT™:
Nebezpečí

H315 Dráždí kůži.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození
reprodukční schopnosti.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí.
P260 Nevdechujte mlhu / páry.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a
neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte kontaminované části těla.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a
ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.
P308 + P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím
mýdla a vody.
P391 Uniklý produkt seberte.
P332 + P313 Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P362 + P364 Odložte kontaminované oblečení a před opětovným použitím
vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.
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POKYNY PRO ŘIDIČE, TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
ADEPT™:

Nebezpečí
H302
H304
H319
H400
H410

Zdraví škodlivý při požití.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280f Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Osobní ochrana

Ochrana dýchacích orgánů: jen v případě prachu nebo tvorby aerosolu
používejte respirátor s částicovým filtrem (ČSN EN 149)
Ochrana očí: těsnící ochranné brýle s bočnicemi nebo obličejový štít (ČSN
EN 166)
Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice
Ochrana pokožky a těla: lehký ochranný pracovní oblek (ČSN EN 14605)

Okamžitá
činnost řidiče

Vypněte motor, zdržujte se na návětrné straně vozidla,
označte silnici a varujte ostatní účastníky silničního provozu, zamezte
přístupu cizím nepovolaným osobám. Nekuřte ani nepoužívejte otevřený
oheň a chraňte se před stykem s nákladem použitím osobních ochranných
pomůcek.

Dodatečná nebo
zvláštní činnost
řidiče

Podle možností odstraňte netěsnosti, vytékající kapalinu zahraďte a
absorbujte pískem, zeminou, rašelinou apod. V případě zasažení
kanalizace nebo vodních toků a recipientů informujte policii a hasiče.

Prostředky

Kryty kanalizačních výpustí, lopata, koště, záchytná nádoba.

Požár

Vhodné hasicí látky: voda, hasicí prášek, pěna, CO2
Speciální ochranné prostředky osob: individuální dýchací přístroj
Specifické metody (při požáru malého rozsahu): Pokud je místo značně
zahořeno a podmínky to dovolují, ponechte oheň vyhořet. Použití vody
může zvětšit zamořenou plochu. Nádoby a nádrže chladíme postřikem
vodou.
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První pomoc

POKYNY PRO ŘIDIČE, TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Nadýchání: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch, v případě potřeby
poskytněte kyslík nebo umělé dýchání. Došli-li k významné expozici,
konzultujte s lékařem.
Zasažení pokožky: Neprodleně omyjte postižené místo vodou a mýdlem. V
případě potřeby (příznaky podráždění) vyhledejte lékařskou pomoc.
Zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu aspoň 15
minut. Oči musejí být široce otevřeny. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: Podejte 1-2 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení bez lékařské
asistence! Osobě v bezvědomí nikdy nepodáváme nic ústy. V případě
nehody nebo potíží vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a předložte
etiketu přípravku.

Kontakt na
dovozce

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5,
tel: 257 414 111, fax: 257 414 152

Kontakt na
informační
centrum

Toxikologické informační centrum Kliniky NP 1. LF UK Praha, Na bojišti 1
(24 hod non-stop služba)
tel. 224 919 293
e-mail: tis@vfn.cz
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