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vody po dobu 15 minút, aj pod očnými viečkami, a vyhľadajte 
okamžitú lekársku pomoc v prípade ak bolesti, slzenia alebo 
začervenanie pretrvávajú. 

po kontakte s pokožkou  Zasiahnuté miesta umyť teplou vodou a mydlom  
po požití  Dráždi sliznice. Vypláchnuť ústa vodou niekoľkokrát. 

Nevyvolávajte zvracanie. Poraďte sa s lekárom. 
4.2.Najdôležitejšie príznaky a účinky, 
akútne aj oneskorené  

Nie sú známe 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej 
lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia  

Potreba dostupnosti špeciálnych prostriedkov na zabezpečenie 
špecifickej a okamžitej lekárskej liečby na pracovisku sa 
nepredpokladá.  

 

Zmes nie je horľavá. Produkt sám horieť nebude , nie je samozápalný a ani výbušný. Horieť môže okolie a aj 
obaly produktov.  
5.1.Hasiace prostriedky  vhodné  Hasiaca pena, piesok a vodný 

sprej 
 nevhodné Priamy prúd vody. 
5.2.Osobitné ohrozenia vyplývajúce 
z látky alebo zo zmesi  

Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. 

5.3. Rady pre požiarnikov  Ochranný odev, samostatný dýchací prístroj, prípadne chemický 
ochranný odev. Evakuujte všetok ostatný personál. Odstráňte ostatné 
balenia v blízkosti požiaru. 
Použite dýchací prístroj. 
Ak je to možné, odstráňte kontajnery vystavené ohňu. 

 

Dodržiavajte obvyklé bezpečnostné opatrenia dodržiavať obvyklé ochrany danej sekcie 5:08. 

6.1.Opatrenia na 
ochranu osôb a skupín 

Musia sa dodržiavať obvyklé ochranné podmienky z bodov 5 a 8. 
Zabráňte vypúšťaniu do životného prostredia. 

6.1. Pre pohotovostný personál  
Používajte vhodný ochranný odev a ochranné protišmykové pracovné topánky. Použite ochranné gumené 
rukavice.  
6.3.Metódy a materiál na 
zabránenie šíreniu a 
čistenia  

Využiť všetky možnosti na uzavretie a utesnenie zdroja havárie. Rozliatu zmes ihneď 
odstrániť, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Likvidujte podľa platných 
legislatívnych nariadení. 
Spôsob čistenia: 
Umyte väčším množstvom vody.  
V prípade rozliatia malého produktu: 
Rozliaty produkt pozbierať do mopu a opláchnuť vodou, vytrieť do sucha.  

6.4.Odkaz na iné oddiely  Bezpečné zaobchádzanie – pozri bod 7. Osobné ochranné prostriedky – pozri bod 8. 
Likvidácia odpadov z produktu – pozri bod 13.  

 
 
 
 
 

 

ODDIEL 5:  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 


