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Diamant je systémem rychlého posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými 
látkami, který slouží pro rychlou a jednotnou orientaci o jejich vlastnostech. Používá se 
k označování obalů v USA a je součástí některých databank nebezpečných látek. Není určen 
pro přímou identifikaci látky. Je založen na označování NL etiketou ve tvaru kosočtverce, 
který je rozdělen na čtyři barevná pole: modré charakterizuje nebezpečí poškození zdraví, 
červené nebezpečí požáru, žluté nebezpečí reaktivity a bílé pole specifické nebezpečí. 
Všechna nebezpečí jsou podle intenzity rozdělena na stupně 0 – 4, přičemž nebezpečí roste 
s rostoucím číslem. 

Nebezpečí poškození zdraví 
4 Mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu bez speciální ochrany 

(izolační dýchací přístroj, protichemický oblek) s parami nebo kapalinou.  
3 Velice nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v protichemickém obleku 

s dýchacím přístrojem. 
2 Nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a ochranném 

obleku. 
1 Málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen. 
0 Bez vlastního nebezpečí. 

Nebezpečí požáru 
4 Extrémně lehce zápalný při všech teplotách. 
3 Nebezpečí vznícení při normální teplotě. 
2 Nebezpečí vznícení při ohřátí. 
1 Nebezpečí iniciace při silném tepltním působení 
0 Bez nebezpečí zničení za normálních okolností. 

Nebezpečí spontánní reakce 
4 Velké nebezpečí exploze! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru 

evakuovat ohroženou oblast. 
3 Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod. 

Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Hašení pouze z bezpečné vzdálenosti, 
bezpečnostní opatření. 

2 Možnost prudké chemické reakce! Vnější a nebezpečná zóna, hasební zásah pouze 
z bezpečné vzdálenosti. 

1 Při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná. 
0 Za normálních podmínek bez nebezpečí. 

Specifické nebezpečí 
prázdné pole k hašení lze použít vodu 

W k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci 
 při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního záření 

OXY látka působící jako oxidační činidlo 
ALK silná zásada 
COR velké korozivní (žíravé) účinky 
ACID silná kyselina 
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