
  

Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki. Vsebuje dimetilamonijev-2,4-diklorofenoksiacetat. Lahko povzroči alergijski odziv. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z
navodili za uporabo. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/ zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo pri
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
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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). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.
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.

Zaščita oči in obraza:  Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN ISO 16321-1:2022).

Zaščita kože: Predvideti zaščito za kožo, prilagojeno pogojem uporabe izdelka. Glede na pogoje uporabe uporabljati zaščitne rokavice, predpasnik,
škornje, zaščito za glavo in obraz. Zaščitna delovna obleka, odporna proti tekočim kemikalijam (SIST EN 14605:2005+A1:2009).

Zaščita dihal: Izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom. Nositi
ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s filtrom A1 (SIST EN 14387:2021).

Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitenim pred vlago in virom toplote, pri
temperaturi med 5°C in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

 

Higienski ukrepi: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po
končanem delu. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

POSTOPKI V SILI
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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!

Postopek čiščenja:V zaprtem prostoru: V primeru razlitja začnemo prostor takoj zračiti. Preprečimo dospetje sredstva v kanalizacijo ali v podtalje. Tla
posujemo z absorpcijskim sredstvom (zemlja, pesek, mivka, žagovina, univerzalno vezivo,...) in to damo v ustrezno, dobro zaprto in označeno posodo. Tla in
umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Ostanke uničimo po predpisih za uničevanje fitofarmacevtskih sredstev. Odpadne vode ne zlivamo
v odtočne kanale, ampak je zberemo v posodo ter predamo na uničenje pooblaščenim zbiralcu nevarnih odpadkov.

Ustrezno gasilno sredstvo:Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena. 

Pesek.

Opozori tudi druge osebe!:Glej: Lokalni požarni red

SIMPTOMI ZASTRUPITVE

Po vdihavanju: 
Po stiku s kožo : 
Po stiku z očmi: 
Po zaužitju: ZNAKI ZASTRUPITVE: Znojenje, glavobol, slabost, driska, bruhanje, slinjenje, bolečine v želodcu, zamegljen vid, mišični krči, izguba refleksov,
srčni in cirkularni kolaps, koma.

OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

Po vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Po stiku s kožo : Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se poišče zdravniško
pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Po stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne
reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato se poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu. 
Po zaužitju: Usta se spere s čisto vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati
ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.

RAVNANJE Z ODPADKI

Odstranjevanje odpadkov: Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je
potekel rok uporabnosti, oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpakov. 
Odstranjevanje odpadne embalaže : Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo
lahko odstranimo kot nenevaren odpadek. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo 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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