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P650 EMBALLERINGSFORSKRIFT P650 
Denne forskrift gælder UN 3373. 

(1) Emballagen skal være af god kvalitet og stærk nok til at modstå de stød og belastninger, der normalt 

kan forventes under transport, herunder omlæsning mellem lasttransportenheder og mellem last-

transportenheder og lagre såvel som flytning fra en palle eller ekstra ydre emballage med henblik på 

efterfølgende manuel eller maskinel håndtering. Emballager skal være udformet og lukket på en så-

dan 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 trans-

portforhold ikke kan gå i stykker, punktere eller lade indholdet slippe ud i sekundæremballagen. Se-

kundæremballager skal være fast nedpakket med egnet stødabsorberende pakningsmateriale i en ydre 

emballage. Eventuelle utætheder må ikke påvirke pakningsmaterialets eller den ydre emballages 

funktion. 

(4) Ved transport skal det nedenfor illustrerede mærke påsættes ydersiden af den ydre emballage mod en 

baggrund i en kontrastfarve og være tydeligt og letlæseligt. Mærket skal have form som et kvadrat, 

der er sat på spidsen med en vinkel på 45° (rombeformet), og måle mindst 50 mm x 50 mm; streg-

tykkelsen skal være mindst 2 mm, og bogstaverne og tallene skal være mindst 6 mm høje. Den ydre 

emballage skal være forsynet med den officielle godsbetegnelse "BIOLOGISK STOF, KATEGORI 

B" skrevet med mindst 6 mm høje bogstaver ved siden af det rombeformede mærke. 

 

 

 

(5)  Mindst en af den ydre emballages flader skal måle mindst 100 mm  100 mm. 

(6) Det komplette kolli skal være i stand til at klare faldprøven i 6.3.5.3 under iagttagelse af 6.3.5.2 med 

en faldhøjde på 1,2 m. Efter faldprøven må der ikke være udslip fra primærbeholderen/ primærbe-

holderne, som fortsat, når det er nødvendigt, skal være beskyttet af absorberende materiale i den se-

kundære emballage. 

 

fortsættes 
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P650 EMBALLERINGSFORSKRIFT (fortsat) P650 
 

(7) Vedrørende væsker: 

(a) Primærbeholderen/-beholderne skal være tætte. 

(b) Sekundæremballagen skal være tæt. 

(c) Hvis flere skrøbelige primærbeholdere anbringes i en enkelt sekundæremballage, skal de enten 

pakkes ind hver for sig eller holdes adskilt, så de ikke kommer i berøring med hinanden. 

(d) Der skal anbringes absorberende materiale mellem primærbeholderen/-beholderne og sekun-

dæremballagen. Der skal være absorberende materiale i tilstrækkelig mængde til at absorbere 

hele indholdet af primærbeholderne, således at et væskeudslip ikke vil påvirke pakningsmate-

rialets eller den ydre emballages funktion. 

(e) Primærbeholderen eller sekundæremballagen skal kunne modstå et indre tryk på 95 kPa (0,95 

bar) uden at lække. 

(8) Vedrørende faste stoffer: 

(a) Primærbeholderen/-beholderne skal være støvtæt(te). 

(b) Sekundæremballagen skal være støvtæt. 

(c) Hvis flere skrøbelige primærbeholdere anbringes i en enkelt sekundæremballage, skal de enten 

pakkes ind hver for sig eller holdes adskilt, så de ikke kommer i berøring med hinanden. 

 (d)  Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt der er væskerester i den primære beholder under 

 transporten, skal der anvendes en passende emballage til væsker, herunder absorberende ma-

 teriale. 

(9) Nedkølede eller frosne prøver: Is, tøris og flydende nitrogen 

(a) Når der benyttes tøris eller flydende nitrogen som kølemiddel, finder kravene i 5.5.3 anvendel-

se. Når der benyttes is, skal det anbringes uden for sekundæremballagerne eller i den ydre em-

ballage eller en ekstra ydre emballage. Der skal tilvejebringes indvendig støtte til at holde se-

kundæremballagerne på plads. Hvis der benyttes is, skal den ydre emballage eller ekstra ydre 

emballage være tæt. 

(b) Primærbeholderen og sekundæremballagen skal bevare deres funktion ved temperaturen på det 

kølemiddel, som benyttes, såvel som ved de temperaturer og tryk, som måtte opstå, hvis køle-

midlet svigter. 

(10) Når kolli er anbragt i ekstra ydre emballage, skal mærkningen af kolliene i henhold til denne embal-

leringsforskrift enten være let synlig eller påføres på ydersiden af den ekstra ydre emballage. 

(11) Smittefarlige stoffer, som er henført til UN 3373 og emballeret i overensstemmelse med denne em-

balleringsforskrift, og kolli, som er mærket i henhold til denne emballeringsforskrift er ikke omfattet 

af andre bestemmelser i ADR. 

(12) Emballagefabrikanter og -distributører skal levere klare instruktioner om påfyldning og lukning af 

sådanne kolli til afsenderen eller den person, som klargør kolliet (f.eks. patienten), så kolliet kan 

klargøres korrekt til transport. 

fortsættes 
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P650 EMBALLERINGSFORSKRIFT (fortsat) P650 
(13) Andet farligt gods må ikke pakkes i samme emballage som smittefarlige stoffer i klasse 6.2, med-

mindre det er nødvendigt for at opretholde de smittefarlige stoffers levedygtighed, stabilisere dem el-

ler forhindre, at de nedbrydes, eller for at neutralisere deres smittefarlighed. Der må pakkes en 

mængde på 30 ml eller derunder af farligt gods i klasse 3, 8 eller 9 i hver primærbeholder med smit-

tefarlige stoffer. Når disse små mængder farligt gods er pakket sammen med smittefarlige stoffer i 

henhold til denne emballeringsforskrift, er det ikke nødvendigt at overholde andre ADR-

bestemmelser. 

(14) Hvis der er løbet stof ud i en lasttransportenhed, skal denne omhyggeligt rengøres og om nødvendigt 

desinficeres eller dekontamineres inden næste brug. Andre stoffer og genstande, der blev transporte-

ret med samme lasttransportenhed, skal undersøges for mulig kontaminering. 

Tillægsbestemmelser: 
Alternative emballager til transport af animalsk materiale kan godkendes af den kompetente myndighed i 

oprindelseslandet
a)
 i henhold til bestemmelserne i 4.1.8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
a)  Er oprindelseslandet ikke en kontraherende part til ADR, den kompetente myndighed i det første land 

forsendelsen kommer til, hvor det pågældende land er kontraherende part til ADR. 


