
Písomné pokyny pre cestnú prepravu 

      PLATÍ IBA POČAS CESTNEJ PREPRAVY      SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Trieda: 9  Identifikačné číslo nebezpečnosti: 90 
   Číslo UN: 3082 
   Obalová skupina: III 
   Klasifikačný kód: M6 
   Bezpečnostné značky: 9 
 
 
Názov látky:                        FURY 10 EW 
 
Náklad:           LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ,  

     I.N. (ZETA-CYPERMETHRIN) 
 
Vlastnosti nákladu:  

∗ Béžová kvapalina s mierne štipľavým zápachom 
∗ S vodou disperguje                                                         

 
Povaha nebezpečia:                     

∗ Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami 
∗ Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí 
∗ Horľavina III. triedy 
∗ Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
∗ Pri požiari vznikajú toxické plyny (oxid uhoľnatý, oxid                                                                    

uhličitý, kyanovodík, chlór a chlorovodík), pričom sa účinok 
vdychovania výparov a plynov môže prejaviť neskôr 

∗ Zabráňte kontaminácii vodných zdrojov a povrchových vôd 
 
Základná osobná ochrana:                  

∗ ochranné okuliare alebo štít na tvár 
∗ ochranné rukavice (nitrilové) odolné voči chemikáliám 
∗ gumové topánky pre zaobchádzanie s pesticídmi 
∗ ochranný pracovný odev 
∗ fľaša s čistou vodou na prepláchnutie očí 
∗ fluorescenčná výstražná vesta 
∗ batériové svietidlo   

 
         V PRÍPADE NEBEZPEČIA OKAMŽITE VOLAJTE POLÍCIU A HASIČOV !! 
 
Okamžitá činnosť vodiča:  

∗ vypnúť motor, zdržiavať sa na náveternej strane 
∗ označiť  vozovku a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky.  
∗ zamedziť prístup cudzím a nepoučeným osobám 
∗ nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň 
∗ chrániť sa pred stykom s látkou použitím ochranných pomôcok 

 
 
Dodatočná alebo zvláštna činnosť vodiča: 
 

∗ podľa možnosti odstrániť netesnosti 
∗ v prípade, že látka unikla do vodného toku, kanalizácie alebo 

znečistila pôdu či vegetáciu informujte hasičov a políciu. 
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Prostriedky:                                          
∗ kryt kanalizácie  
∗ lopata, metla, záchytná nádoba                                                              

 
Požiar:                                                            

∗ hasiť prednostne hasiacim práškom, hasiacou penou alebo oxidom 
uhličitým. Možno použiť aj vodný prúd.  

∗ pokiaľ možno nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie. 
 
Prvá pomoc:  

∗ odviesť postihnutého do bezpečia, zabezpečiť jeho kľud a pobyt na 
čerstvom vzduchu. 

∗ v prípade vniknutia látky do očí ihneď vyplachovať  veľkým 
množstvom vody najmenej 15 minút. 

∗ produktom znečistený odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku umyť 
vodou a mydlom. 

∗ vždy zavolať lekársku pomoc. 
 
Dodatočné informácie: 
 
 
Kontakt na dovozcu pre SR :      FMC Agro Slovensko s.r.o.,  
 Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
                                                     tel: 02/ 48291459, fax: 02/ 48291229 
 
Kontakt na Toxikologické informačné stredisko: Bratislava, tel.:  
 02 5477 4166  
 (Limbová 5, 833 05 Bratislava SR) 
 
 


