ЛИСТ ПРИ ТРАНСПОРТНА ЗЛОПОЛУКА
ADR / RID / GGVS / GGVE: UN 1993 3 F1 II
ADN / ADNR: UN 1993 3 F1 II

IMDG / GGVSee: 3/II UN 1993
ICAO / IATA: 3/II UN 1993 PAO 305 CAO 307

Веднага уведомете служба Пожари и полицията
VIKTOR trade, Ltd., U Jatek 1551, Nove Mesto na Morave, CZECH REPUBLIC
+420 737 288 077, +420 566 618 550, tomas.petr@viktortrade.eu, www.viktortrade.eu

Търговско название на веществото
PRIMER VIKTOR 400
PRIMER VIKTOR 430
PRIMER VIKTOR 442
PRIMER VIKTOR 800
PRIMER VIKTOR 880
PRIMER VIKTOR 200
PRIMER VIKTOR 470
LACQUER VIKTOR 374

HS-LACQUER VIKTOR 41
HS-LACQUER VIKTOR 42
HS-LACQUER VIKTOR 43
HS-LACQUER VIKTOR 45
HS-LACQUER VIKTOR 70
HS-LACQUER VIKTOR 82
HS-LACQUER VIKTOR 83

HS-LACQUER VIKTOR 84
HS-LACQUER VIKTOR 85
HS-LACQUER VIKTOR 86
HS-LACQUER VIKTOR 87
HS-LACQUER VIKTOR 88
HS-LACQUER VIKTOR 89
HS-LACQUER VIKTOR 92

Възможна опасност
Силно възпламенително вещество, съществува опасност от възпламеняване и избухване на парите. По
време на горене или загряване се освобождават отровни изпарения. Дразни очите, лигавицата и
дихателните пътища.

Инструкции в случай на злополука
•
•
•
•
•
•

моторното средство се откарва на свободно място и се изключва двигателя
отстраняват се източниците, който биха предизвикали възпламеняване
забранява се пушенето и използването на открит огън
пътя се означава и се предупреждават останалите шофьори
ограничава се достъпа на обществеността в опасната област
в случай на манипулация със съдовете, същите да не се плъзгат - да се търкалят ( има опасност от
искрене )

Защита
Да се използват предпазни очила, облекло и ръкавици. Да се предпазва от отровни газове с помощта на
предпазна маска или респиратор с филтър против органическите изпарения.

Инструкции в случай на бърза помощ
Инхалации:
Допир с кожата:
Допир с очите:
Поемане:

Лицето се пренася на чист въздух. Ако засегнатото лице не диша необходимо е да
се проведе изкуствено дишане. Да се потърси помощта на лекар.
Замърсеното облекло се съблича, следва умиване.
Незабавно да се изплакнат със студена вода, да се потърси помощта на лекар.
Незабавно устата да се изплакне с вода. Да се изпият се 2-4 чаши вода и се
направи опит да се повърне, да се потърси помощта на лекар.

Инструкции в случай на пожар, който не е засегнал товара
•
•
•
•

борба с пожара с всички възможни средства с цел товара да не бъде засегнат
при възможност превозното средство да бъде преместено на открито място с цел да се предупреди
обществеността от съществуващата заплаха
да се отдели превозно средство от ремаркето
да се предупреди обществеността и да се извърши евакуация от опасната област

Инструкции в случай на пожар, обхванал товара
• опасност от експлозия и образуване на отровни газове
• да се предупреди обществеността, незабавно да се извърши евакуация на застрашената област
• при възможност пожара да се гаси от защитено местоположение
• незасегнатите опаковки да се охладяват с вода
• да се стои на страната откъм вятъра
Среда с противопожарно въздействие : водна мъгла, пяна устойчива на алкохол,СО 2, сух прашец

Мерки в случай на изтичане
Да не се ползват инструменти, които могат да предизвикат искрене – опасност от експлозия
• да се използват основни защитни средства за предпазване на очите, кожата и дихателните пътища
• да се предотврати заразаване на водите на повърхността, на подземните води и на почвата
• в случай на разлято голямо количество на веществото, същото да се изпомпа. Малко колечество или
остатъци от веществото след изпомпване да се посипе с материал който попива ( Vapex, инфузорна
пръст, пясък и т.н.), да се положи на съхранение в съдове за отпадъци и транспортира с цел
обезвреждане.

