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POSEBNA OPOZORILA

  
Nevarno: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje,
ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. Nositi zaščitne
rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Odstraniti
vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne
embalaže.

UN 3082

VARNOSTNI UKREPI

  

 

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!
Zaščita rok: Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevati navodila proizvajalca glede
uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je
potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih
kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Material: nitril, opombe: SIST EN 374. Material:
PVC, opombe: SIST EN 374.
Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).
Zaščita kože: Nositi primerno zaščitno obleko. Zaščito telesa izbrati glede na aktivnosti in možno izpostavljenost.
Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Zaščitna
delovna obleka, odporna proti tekočim kemikalijam (SIST EN 14605:2005 +A1:2009).
Zaščita dihal: Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko
(SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Skladiščenje: Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru pri temperaturi
> 0°C, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Higienski ukrepi: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Ne vdihavati
hlapov/aerosolov. Pri delu pazite, da vam pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Pri pripravi in uporabi škropiva
nosite zaščitno obleko, škornje in rokavice. Ob kontaminaciji in/ali sumu na zastrupitev prekinite z delom in ukrepajte
po navodilu prve pomoči. Med delom ne smete jesti, piti in kaditi. Po delu se umijte oziroma stuširajte. Pri rokovanju
s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne
rokavice. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Med odmori, pred obroki hrane in po delu je treba temeljito umiti
roke.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI: KLIC V SILI: 112
Postopek čiščenja: V primeru razlitja moramo tla posuti z absorpcijskim sredstvom (zemlja, pesek, mivka, žaqovina) in to dati v dobro zaprto posodo. Tla in
umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom.
Ustrezno gasilno sredstvo:  Požar gasimo le s prahom, CO 2 ali drugimi kemičnimi sredstvi, le v skrajnem primeru z vodo.
Opozori tudi druge osebe! Glej: Lokalni požarni red

Nudi prvo pomoč!
Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj plina/dima/hlapov/meglice.
Po nezgodi - počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo ponovnega vstopa na
delovno mesto.

Obvesti nadrejene!

SIMPTOMI ZASTRUPITVE:
Po vdihavanju: Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Po stiku s kožo:  Draži kožo. Srbenje, rdečica, bolečina.
Po stiku z očmi:  Povzroča hude poškodbe oči. Rdečica, bolečina, pekoč občutek, solzenje, lahko povzroči trajne poškodbe oči.
Po zaužitju: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ: KLIC V SILI: 112
Po vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.
Po stiku s kožo:  Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z
zdravnikom.
Po stiku z očmi:  S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči 15 min. temeljito spira s čisto vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z
zdravnikom ali okulistom.
Po zaužitju : Usta se izpere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Če oseba bruha, poskrbimo da ne aspirira izbruhane vsebine. Takoj se pokliče zdravnika in se
mu pokaže embalažo ali etiketo.

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti,
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki
in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
Odstranjevanje odpadne embalaže: Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu
odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim
odpadkom. Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti. 
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.
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