
 

                                          

Pokyny pre vodičov, transport a skladovanie 

ADR Coragen 20 SC  
revised: nov-2018 
V prípade nebezpečia informujte políciu a hasičov! 

 

Názov CORAGEN 20 SC 
 

ADRtrieda 
 

9 
 

Kód / číslo 
nebezpečnosti 
 

M6 

UN číslo 
 

3082 

HI číslo 
 

90 

TREM-CARD 
 

90GM6-III A 

Náklad 
 

3082,  INSEKTICÍD, nebezpečná látka pre životné prostredie, KVAPALNÁ 
látka, n.o.s. (obsahuje chlorantraniliprole) 
 

Vlastnosti 
 

Belasá suspenzia, slabý pach 
 

Charakter 
nebezpečia 
 

Pozor 
 

 
 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami 

EUH208 Obsahuje  1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík 
pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné 
opatrenia. 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. 

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu 
tváre. 

P391 Zozbierajte uniknutý produkt 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo 
odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu 
a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o 
odpadoch. 

Osobná ochrana Ruky: ochranné gumové rukavice  
Telo: ľahký ochranný pracovný odev (EN 14605) 
 

Bezprostredná  
činnosť vodiča 
 

Vypnite motor, zdržiavajte sa na náveternej strane vozidla, 
označte cestu a informujte účastníkov cestnej premávky, zamedzte 
prístupu cudzím nepovolaným osobám. Nefajčite ani nepoužívajte otvorený 
oheň a chráňte sa pred stykom s nákladem použitím osobných ochranných 
prostriedkov. 
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Ďalšia špecifická 
činnosť vodiča 

Podľa možností lokalizujte vyliaty alebo vysypaný náklad (smeťte do 
nádoby). 
V prípade zasiahnutia kanalizácie alebo vodných tokov a recipientov vôd 
informujte políciu, hasičov a miestne prislušné orgány. 
 

Prostriedky Kryty kanalizačných vpustí, lopata, metla, záchytná nádoba. 
 

Požiar Vhodné hasiace látky: voda, hasiací prášok, hasiaca pena, CO2 

Špeciálne ochranné prostriedky osôb: individuálny dýchací prístroj 
Špecifické metódy (pri požiaru malého rozsahu): Pokiaľ je miesto veľmi 
zahorené a podmienky to dovolujú, nechajte požiar vyhorieť. Použitie vody  
môže rozšíriť  zamorenú plochu. Nádoby a nádrže chladíme postrekom 
vodou. 
 

Prvá pomoc  
Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade  
pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty 
bezpečnostných údajov. 
 
Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu,  
postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, 
v prípade potreby aplikujťe kyslík  alebo  umelé dýchanie. Pokiaľ došlo 
k významnej expozícii konzultujte s lekárom. 
 
Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite 
umývajte mydlom a veľkým množstvom  pokiaľ možno teplej vody, dobre 
opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
 
Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite  vyplachujte otvorené oči veľkým 
množstvom  vlažnej tekúcej vody  po dobu  minimálne 15  minút. V 
prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte 
zvracanie. Osobe v bezvedomí  nikdy nič nepodávame ústami. V prípade 
nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu 
prípravku.  
 
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s 
ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade 
potreby je možné ďaľší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu)  
konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave 
(tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk). 
 

Kontakt na 
dovozcu 

FMC Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
tel: 02 48 29 14 59, fax: 02 48 29 12 29 

Kontakt na 
toxikologické 
informačné 
centrum 
 

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s toxikologickým 

informačným centrom, Limbová 3, Bratislava (tel. č. 254 774 166), 
ntic@ntic.sk 
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