
Lisätietoja   HÄTÄPUHELINNUMERO 112 

VAARALLISEN AINEEN MAANTIEKULJETUKSEN OHJEKORTTI 
 

HETI PUHDAS 20 L  
• Neste 
• Syövyttävä aine: Natriumhydroksidi 
• Väritön 
• Liukenee veteen 

 
VAARAN LAATU  

• Syövyttävä 
• Kosketus aineen kanssa aiheuttaa vahinkoa: silmät, iho 
• Voi vahingoittaa monia materiaaleja kuten vaatteita 
• Palaessaan hajoaa synnyttäen haitallisia kaasuja 

 
HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS  

• Suojalasit tai kasvosuojain 
• Kevyt suojavaatetus 
• Suojakäsineet 
• Turvajalkineet 
• Silmänhuuhtelupullo ja siinä puhdasta vettä 
• Kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoistusmerkkiä, taskulamppu, varoitusliivit 

 
 
PELASTUSVÄLINEET 

• Luuta 
 

KULJETTAJAN YLEISET TOIMENPITEET 
• Pysäytä moottori 
• Älä sytytä tulta. Älä tupakoi. 
• Merkitse tiet itsestään pystyssä pysyvillä varoitusmerkeillä ja varoita muita tienkäyttäjiä tai ohikulkijoita. 
• Älä päästä asiattomia vaara-alueelle. Pysy tuulen yläpuolella. 
• Ilmoita poliisille ja palokunnalle mahdollisimman pian. 

 
KULJETTAJAN LISÄ- JA/TAI ERITYISTOIMENPITEET 

• Toimenpiteet vain ilman henkilöön kohdistuvaa vaaraa 
• Pysäytä vuodot, jos se on vaaratta tehtävissä 
• Lakaise valunut aine pois luudan avulla. Vältä pölyttämistä. 
• Vältä joutumasta kosketukseen aineen kanssa. 
• Jos ainetta on päässyt vesistöön tai viemäriin tai jos sitä on valunut maahan tai kasvillisuuteen, niin silloin 

on asiasta tehtävä ilmoitus poliisiviranomaiselle. 
 
TULIPALO (ohjeita kuljettajalle tulipalon sattuessa.) 

• Älä Yritä sammuttaa palavaa astiaa 
 

 
ENSIAPU 

• Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo ne heti runsaalla vedellä ja jatka huuhtelua, kunnes lääkärin apua on 
saatu. 

• Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja huuhtele niiden kanssa kosketuksessa ollut iho runsaalla vedellä. Pese 
iho sitten saippualla ja vedellä.  

• Saata lääkärin hoitoon henkilö, jolla ilmeisesti on aineen hengittämisestä, nauttimisestä tai aineen 
vaikuttamisisesta ihoon tai silmiin aiheutuneista oireita.  

• Henkilöiden, jotka ovat hengittäneet aineen palaessa tai kemiallisessa reaktiossa syntynyttä savua Heidät tulisi 
viedä lääkäri hoitoon ottaen mukaan tämä kortti 
Potilasta tulisi pitää lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 24 tuntia. 
 
 
 

 

LISÄTIEDOT PALO- JA PELASTUSHENKILÖSTÖLLE 

• Sammuta vesisumulla, vaahdolla tai kuiva kemikaalisammuttimella. 

• Käytä sumusuihkua estämään höyrypilven leviäminen. 

• Jäähdytä tulella alttiit säiliöt vesisuihkulla. 

• Pidä jäljellä oleva kuorma kuivana. 

• Käytä kuivia muovisia tai ruostumattomia teräsastioita 
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