
ADR – PÍSEMNÉ POKYNY PRO ŘIDIČE (PRO PŘÍPAD NEHODY)
(LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ)

NÁKLAD Látka hořlavá, kapalná, j.n.
(směs acetonu a izopropylalkoholu) Třída ADR: 3

Obalová skupina: II
–čirá, bezbarvá kapalina Číslo nebezpečí: 33
–neomezeně mísitelná s vodou, zapáchá po rozpouštědlech UN Číslo: 1993

POVAHA NEBEZPEČÍ
− hořlavá látka, zdraví škodlivá, odmašťuje a dráždí kůži, sliznice a oči, páry mají

narkotický účinek
− při požáru se uvolňují toxické a výbušné zplodiny
− látka je škodlivá pro životní prostředí při úniku do vody již při nízkých koncentracích

OSOBNÍ OCHRANA
− ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a holinky, přiléhavé brýle nebo

obličejový štít;
− láhev s čistou vodou pro výplach očí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE
− zastavit motor; tel.: POLICIE: 158
− žádný otevřený plamen, nekouřit; tel.: HASIČI: 150
− označit vozovku a varovat ostatní její  uživatele a chodce;
− informovat veřejnost a radit jí zdržovat se na návětrné straně;
− informovat hasiče a policii co nejdříve;

DODATEČNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE
− pokud možno, utěsnit místa úniku;
− pokusit se zabránit vniknutí látky do kanalizace a vodních toků a sklepních prostor;
− pokud látka vnikla do vodoteče nebo kanalizace, informovat odpovědné orgány;
− je-li třeba, zakrýt kanalizace krytem;
− Prostředky: lopata, koště, záchytná nádoba, sorpční prostředky nebo nehořlavé

materiály (písek, hlína, křemelina)
POŽÁR

− vhodné hasicí prostředky: sněhové, pěnové, dusík;
− nevhodné hasicí prostředky: masivní proud vody;
− řidič se nesmí ani pokusit hasit náklad.

PRVNÍ POMOC
− při nadýchání – při prvních příznacích nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch,

zabránit jeho prochlazení a v případě, že nedýchá, zahájit dýchání z úst do úst.
− při styku s kůží – ihned sejmout potřísněný oděv a zasaženou pokožku umýt vodou a

mýdlem, případně vyhledat lékařskou pomoc
− při zasažení očí – zasažené oči vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut,

vyhledat lékařskou pomoc
− při požití – ústa vypláchnout čistou vodou, dát vypít asi 0,5 l vlažné vody, event. se

suspenzí 3 lžic oxidu hořečnatého nebo živočišného uhlí, okamžitě vyhledat lékařskou
pomoc. Nikdy nevyvolávat zvracení.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:
Léčbu poškozeného možno konzultovat:
Toxikologické středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, tel.č. +420 224 919 293, +420 224 915 400.

TELEFONICKÉ DOTAZY: tel.: +420 321 741 111
 fax: +420 321 725 243
ADRESA: Lučební závody a.s. Kolín

Pražská 54, 280 24 Kolín, Česká republika

PLATÍ POUZE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Česky


