
ADR � PÍSEMNÉ POKYNY PRO ŘIDIČE (PRO PŘÍPAD NEHODY) 
 

(RETACEL) 
 
NÁKLAD  Látka �íravá, kapalná, j.n. 

(2-chlotrethyl-trimethylamoniumchlorid)  Třída ADR: 8 
 Obalová skupina: III 

��lutohnědá a� hnědá kapalina Číslo nebezpečí: 80 
 UN Číslo: 1760 

 
POVAHA NEBEZPEČÍ 

− slabá �íravina;  
− látka po�kozuje zdraví člověka při po�ití, nadýchání, styku s poko�kou  a sliznicemi; 

 
OSOBNÍ OCHRANA 

− reflexní vesta pro ka�dého člena osádky; 
−  jednoruční  bateriová svítilna v nejiskřivé úpravě; 
− ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a holinky, přiléhavé brýle;  
− láhev s čistou vodou pro výplach očí. 

 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE 

− zastavit motor;  tel.: POLICIE: 158 
− �ádný otevřeným plamen, nekouřit; tel.: HASIČI: 150 
− označit vozovku a varovat ostatní její u�ivatele a chodce; 
− informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdr�ovat se na návětrné straně; 
− informovat policii a hasiče co mo�no nejdříve; 
Prostředky: dva výstra�né stojací prostředky. 

 
DODATEČNÉ NEBO ZVLÁ�TNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE 

− pokud mo�no, utěsnit místa úniku; 
− pokusit se zabránit vniknutí látky do kanalizace a vodních toků;  
− pokud látka pronikla do vodoteče nebo kanalizace, informovat odpovědné orgány; 
− je-li třeba, zakrýt kanalizaci krytem;  
Prostředky: kryt kanalizace, lopata, ko�tě, záchytné nádoby a záslepky, sorpční  

prostředky nebo nehořlavé materiály (písek, hlína, křemelina). 
 
PO�ÁR 

− vhodné hasicí prostředky: hasicí prá�ek, CO2,, vodní mlha, halonový; 
− řidič se nesmí ani pokusit hasit náklad ! 

 
PRVNÍ POMOC 

− při nadýchání �  posti�eného dopravit na čerstvý vzduch; 
− při styku s ků�í � sejmout potřísněný oděv a zasa�enou poko�ku umýt pokud mo�no 

vla�nou vodou a mýdlem; 
− při zasa�ení očí � zasa�ené oči vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 15 minut, 

vyhledat lékařskou pomoc; 
− při po�ití �  vypít asi 0,5 l vla�né vody a vyvolat zvracení. V bezvědomí zvracení 

nevyvolávat. 
− v�dy vyhledat lékařskou pomoc.  

 
DOPLŇKOVÉ INFORMACE:  
Léčbu po�kozeného mo�no konzultovat: 
Toxikologické středisko, Na Boji�ti 1, Praha 2, tel.č. +420 224 919 293, +420 224 915 400 
 
 
VÝROBCE:  Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 
 Havlíčkova 605, 280 99 Kolín, Česká republika 
 
TEL.Č.:  +420 321 335 249,  +420 321 335 225. 
 
 
 
PLATÍ POUZE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ  Česky 


