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    NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 
počinové náložky  

NKG-20P 

  

1. Všeobecné informace 
1.1 Rozsah a podmínky použití 

Počinová náložka NKG-20P je určena na používaní  při trhacích pracích na pracovištích 
v podzemí a na povrchu, kde nelze očekávat takovou koncentraci plynů, par nebo prachů, která 
by hrozila výbuchem nebo požárem, zejména pak pro hromadné odstřely 

Počinová náložka nesmí být použita v materiálech, kde by její použití mohlo způsobit jejich 
požár nebo výbuch. 

Číslo certifikátu o ES přezkoušení typu: EXP 1395  – 001 / 2016. 

1.2 Spotřební doba  

Spotřební doba počinové náložky NKG-20P je 5 let od data výroby, při dodržovaní skladovacích 
podmínek uvedených v bodě 1.3 a skladovaní, v nepoškozených přepravních obalech. 

1.3 Skladování 

Skladovat při teplotním rozsahu -30 oC + 40 °C  a relativní vlhkosti do 80 %. 

Při skladování je nutné dodržet vyhlášku ČBÚ č. 99/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro 
účely skladovaní se trhavina zařazuje do třídy a skupiny nebezpečí A III, pořadové číslo 6. 

1.4 Likvidace selhávek 

Počinová náložka NKG-20P se ničí výbuchem, na určeném místě na povrchu, při dodržení  

ustanovení příslušných platných předpisů ČBÚ. 

Přepravní obaly z vícevrstvé lepenky sa využívají jako druhotná surovina. Obaly znečištěné 
směsnou trhavinou z počinové náložky NKG-20P se likvidují spálením. 

Dojde-li k selhávce musí se bezodkladně přistoupit k jejímu zneškodnění. Selhávku vyhledává 
a zneškodňuje střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu, zpravidla ten, který provedl trhací 
práce. 

Při likvidáci selhávek sa všeobecně postupuje s co možná největší opatrností. Selhávky lze 
zneškodňovat  pouze způsoby uvedenými ve vyhlášce ČBÚ č.72/1988 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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2. Doplňkové informace 
 

 

2.1 Fyzikální forma a rozměry 

Rozměry počinové náložky: 

Jmenovitý průměr 15 ± 0,2 mm 

Jmenovitá délka 151 ± 3 mm 

Jmenovitá hmotnost výbušniny 20 ± 1 g 

Obal náložky PE červené barvy  

2.2 Iniciace 

Pro spolehlivou iniciaci musí být použita rozbuška s minimální ekvivalentní iniciační schopností 
jakou má referenční rozbuška REF. DET 3 (0,6g PETN). 

Počinovou náložku NKG-20P uchopit do dlaně jedné ruky tak, aby ústí přesahovalo dlaň cca o 
1 až 2 cm. Rozbušku uchopit do druhé ruky a vložit ji do ústí víčka. Mírným tlakem překonat 
odpor dna víčka a rozbušku zasunout minimálně 4 cm do náložky. Rozbušku zasouvat v ose 
náložky. 

Všechny jiné způsoby adjustace a manipulace s počinovou náložkou NKG-20P jsou zakázané! 

2.3 Podmínky nabíjení 

Počinová náložka NKG-20P se zasouvá do trhaviny, kterou má iniciovat. 

Počinovou náložku NKG-20P je třeba ve vývrtu řádně utěsnit. 

2.4 Použití ve vlhkých podmínkách  

Počinová náložká NKG-20P je vhodná pro použití ve vlhkém prostředí po dobu 24 hodin.   

Počinová náložka NKG-20P je vhodná pro použití pod vodou až do maximálního 
hydrostatického tlaku 0,3 MPa, po dobu 8 hodin. 
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2.5 Použití za vysokých a nízkých teplot 

Počinová náložka NKG-20P je vhodná pro použití, až do maximální teploty + 50 oC po dobu 8 
hodin, a pro použití až do minimální teploty – 30 oC po dobu 8 hodin. 

2.6 Charakteristické vlastnosti 

Trhavinu v počinové náložce NKG-20P tvoří směs PETN, RDX, TNT a technologických příměsi. 
Masa trhaviny je růžové barvy.  
 

Parametr Hodnota Měrná jednotka 

Jmenovitá hustota trhaviny 1,3 ± 0,1 g.cm-3 

Jmenovitá detonační rychlost 7 500 ± 10% m.s-1 

Vypočítená teoretická energie  5 483 kJ/kg 

Citlivost k nárazu  ≥ 12,5 J 

Citlivost ke tření ≥ 200 N 

2.7 Upozornění na nebezpečné vady 

U počinové náložky NKG-20P se nepředpokládá výskyt nebezpečných vad. 

2.8 Balení 

Přepravní (expediční) obaly jsou schváleny pro přepravu nebezpečného zboží (ADR/RID) 
a jsou nevratné. 

Značení na počinových náložkách, sáčcích a kartonech splňuje požadavky ČSN 66 8011. 

Počinové náložky NKG-20R jsou baleny po 40 ks v PE sáčku 20 x 30 cm se zipem. 22ks těchto 
sáčků je vloženo do kartonové krabice. Na paletě 120 x 80 cm  je 20 krabic. 

Počet náložek v sáčku 40 ks 

Počet náložek v kartonové krabici 880 ks 

Čistá hmotnost výbušniny v kartonové krabici 17,6 kg 

Hrubá hmotnost plné kartonové krabice 18,6 kg 

Počet náložek na paletě (120x80) 17.600 Ks 

Počet kartonů na paletě (120x80) 20 ks 

Čistá hmotnost výbušniny na paletě (120x80) 352 kg 

Hrubá hmotnost palety (120x80) 397 kg 
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2.9 Podmínky pro přepravu 

Pro účely železniční a silniční dopravy podle RID, ADR a IMDG Code je počinová náložka 
zařazena do třídy 1, UN 0042, NÁLOŽKY POČINOVÉ bez rozbušky, BOOSTERS without 
detonator, klasifikační kód 1.1D, kód pro tunely (B 1000 C). 

2.10 Pravidla ochrany zdraví při práci 

Před zahájením práce se důkladně seznamte s  Návodem k používání a Bezpečnostním listem 
počinové náložky NKG-20P. 

Kontakt pracovníků, s trhavinou uvnitř počinové náložky NKG-20P, je potřebné vyloučit. 
V případě přímého styku s trhavinou z počinové náložky NKG-20P je nutné zabránit 
kontaminování dýchacích cest, sliznice a pokožky  používaním ochranných pracovních 
pomůcek (ochranný oblek, gumové rukavice, respirátor). 

Při práci s počinovými náložkami NKG-20P je zakázané jíst, pít a kouřit. Po skončení práce si 
musí pracovníci umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným regeneračním 
krémem. 

2.11 Zásady první pomoci  
Obecné poznámky: Popis první pomoci se týká kontaktu pracovníka s trhavinou, která unikla 
z plastového obalu výrobku. 

První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí 
kontaminace osob, které ji poskytují. Vyvarujte se chaotického jednání. Postižený při 
poskytování první pomoci nesmí prochladnout. Zabezpečte pro postiženého duševní i tělesný 
klid. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte sebou Bezpečnostní list. 

Při nadýchaní: Přerušte expozici, postiženého přeneste na čerstvý vzduch (ne na slunce), 
nedýchali postižený, proveďte umělé dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte kontaminované místo a jeho nejbližší okolí 
velkým množstvím pokud možno vlažné vody.  Pokud nedošlo k poranění pokožky je možno 
použít mýdlo nebo šampón. Přetrvávali podráždění pokožky, zajistěte lékařské ošetření. Při 
každém podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

Při styku s okem: Nejméně 15 minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou 
pomoc / ošetření. I během převozu pokračujte ve vyplachování 

Při požití: VYVOLÁVEJTE zvracení - dejte vypít asi 1-2 dcl nejlépe vlažné vody se lžičkou 
tekutého mýdla a rozdrceným aktivním uhlím (5 tablet). Větší množství vody není vhodné, 
protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpouštění a vstřebávání látky 
rozpuštěné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu. 
Do 5 minut podejte aktivní uhlí 10-20 rozdrcených tablet rozmíchaných ve vodě bez ohledu na 
to zda se podařilo nebo nepodařilo vyvolat zvracení. U osob bez příznaků telefonicky 
konzultujte toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, 
sdělte údaje o složení trhaviny z bezpečnostního listu. Zajistěte lékařské ošetření. 

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: v případě nejistoty o 
správném postupu telefonicky kontaktujte toxikologické informační středisko (telefon 
224 919 293 nebo 224 915 402), sdělte údaje o složení trhaviny z bezpečnostního listu. 
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2.12 Zvláštní nebezpečí 

Pokud se počinová náložka NKG-20P ocitne v přímém ohrožení otevřeným ohněm NEHASIT. 
Okamžitě provést evakuaci osob z ohroženého prostoru. 

Pokud došlo k zahoření počinových náložek NKG-20P hrozí přechod hoření v detonaci. 
Okamžitě provést evakuaci osob z ohroženého prostoru (cca 300m). 

Při výbuchu nebo hoření počinových náložek NKG-20P vznikají toxické plyny (CO, CO2 a NOx). 
Bezpečnou vzdáleností je minimálně 300 m. 

2.13 Údaje o výrobci 
Výrobce: 

EXPLOSIVE Service, a.s.,  Novotného lávka 5/200, Praha 1 
provozovna Drhovice, pošta 391 31 Dražice 

 

                                                                                                              Vlastimil NETOLICKÝ 
V Praze:  15.7.2016                                                                                      člen predstavenstva        


