Transport af Tøris og UN 3373 Biologisk Materiale, Kategori B på
landevej
Når UN 3373 transporteres på tøris, skærpes kravene i forhold til, at der kun er tøris i kassen:
1. Emballagen skal være af god kvalitet og stærk nok til at modstå de stød og belastninger, der
normalt kan forventes under transport. Emballager skal være udformet og lukket på en sådan måde,
at indholdet ikke under normale transportforhold kan slippe ud på grund af vibration eller
temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer.
2. Emballagen skal bestå af mindst tre dele:
a. en primærbeholder,
b. en sekundæremballage og
c. en ydre emballage, hvor enten den sekundære eller den ydre emballage skal være stiv.
3. Primærbeholdere skal anbringes i sekundæremballager på en sådan måde, at de under normale
transportforhold ikke kan gå i stykker, punktere eller lade indholdet slippe ud i
sekundæremballagen. Sekundæremballager skal være fast nedpakket med egnet stødabsorberende
pakningsmateriale i en ydre emballage. Eventuelle utætheder må ikke påvirke pakningsmaterialets
eller den ydre emballages funktion.
4. Mindst en af den ydre emballages flader skal måle mindst 100 mm × 100 mm.
5. Det komplette kolli, skal være i stand til, at klare en faldprøve fra en faldhøjde på 1,2 m. Efter
faldprøven må der ikke være udslip fra primærbeholderen/ primærbeholderne, som fortsat, når det
er nødvendigt, skal være beskyttet af absorberende materiale i den sekundære emballage.
6. Hvis der benyttes carbondioxid, (tøris), skal emballagen være konstrueret og fremstillet således,
at den kan frigive gasformigt carbondioxid for at forebygge opbygning af tryk, som kan bryde
emballagerne.
Følgende kræves ved forsendelse af tøris + UN 3373 via landevej Pakken skal mærkes med
følgende:
7. Rhompeformet UN-mærkat med UN 3373.
8. Mærkat med « BIOLOGISK STOF KATEGORI B».
9. Den ydre emballage skal ligeledes mærkes med ”Carbondioxid, fast” eller ”Tøris” efterfulgt af
”som kølemiddel”
10. Hvis ovenstående er opfyldt, er forsendelsen ikke omfattet ADR, dvs. ingen transport
dokumenter, uddannelse o.l.

