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P406 EMBALLERINGSFORSKRIFT P406 
Følgende emballager er tilladt, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i 4.1.1 og 4.1.3: 

(1) Kombinationsemballager 

 Ydre emballager: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 og 

 3H2). 

 Indvendige emballager: Vandfaste emballager. 

(2) Tromler af plast, krydsfiner eller pap (1H2, 1D og 1G) eller kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 

4G og 4H2) med en vandfast indvendig sæk, foring af plastfilm eller vandfast belægning. 

(3) Metaltromler (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 og 1N2), plasttromler (1H1 og 1H2), metaldunke (3A1, 

3A2, 3B1 og 3B2), plastdunke (3H1 og 3H2), plastbeholdere med ydre tromle af stål eller alumini-

um (6HA1 og 6HB1), plastbeholdere med ydre tromle af pap, plast eller krydsfiner (6HG1, 6HH1 

og 6HD1), plastbeholdere med ydre tremmekasse eller anden kasse af stål eller aluminium eller 

med ydre kasse af træ, krydsfiner, pap eller massiv plast (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 og 

6HH2). 

Tillægsbestemmelser: 

1. Emballagerne skal konstrueres på en sådan måde, at de forhindrer tab af vand- eller alkoholindhold 

eller indholdet af flegmatiseringsmiddel. 
2. Emballagen skal konstrueres og lukkes på en sådan måde, at der ikke kan opstå et eksplosivt over-

tryk eller opbygges et tryk på over 300 kPa (3 bar). 

Særlige emballeringsbestemmelser: 

PP24 For UN 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 og 3369: Den transporterede mængde må ikke over-

stige 500 g pr. kolli. 

PP25 For UN 1347: Den transporterede mængde må ikke overstige 15 kg pr. kolli. 

PP26 For UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 og 3376: Emballagerne 

skal være blyfri. 

PP48 For UN 3474: Metalemballager må ikke anvendes. Emballager af andet materiale med en lille 

mængde metal, f.eks. metallukninger eller andre metalbeslag som dem, der er nævnt i 6.1.4, anses 

ikke for at være metalemballager. 

PP78 For UN 3370: Den transporterede mængde må ikke overstige 11,5 kg pr. kolli. 

PP80 For UN 2907: Emballagerne skal overholde ydelsesniveauet for emballagegruppe II. Emballager, 

der opfylder prøvningskriterierne for emballagegruppe I, må ikke benyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


