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P904 EMBALLERINGSFORSKRIFT P904 
Denne forskrift gælder UN 3245. 

Følgende emballager er tilladt: 

(1) Emballager, der opfylder bestemmelserne i 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 og 4.1.3, og som er kon-

strueret på en sådan måde, at de opfylder konstruktionskravene i 6.1.4. Der skal anvendes ydre em-

ballager fremstillet af egnet materiale og af tilstrækkelig styrke og passende konstruktion i forhold til 

emballagens kapacitet og anvendelsesformål. Når denne emballeringsforskrift anvendes i forbindelse 

med transport af indvendige emballager i kombinationsemballager, skal emballagen være konstrueret 

og fremstillet til at forhindre utilsigtede udslip under normale transportforhold. 

(2) Emballager, som ikke behøver at opfylde emballageprøvningskravene i del 6, men som overholder 

følgende: 

 (a) En indvendig emballage bestående af: 

  (i) primærbeholder(e) og en sekundæremballage, hvor primærbeholderen/-beholderne eller 

sekundæremballagen skal være tæt (for væsker) eller støvtæt (for faste stoffer), 

  (ii) for væsker, absorberende materiale anbragt mellem primærbeholderen/-beholderne og 

sekundæremballagen. Mængden af absorberende materiale skal være tilstrækkelig til at 

kunne absorbere hele indholdet af primærbeholderen/-beholderne, således at eventuelle 

utætheder ikke påvirker pakningsmaterialets eller den ydre emballages funktion, 

  (iii) 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. 

 (b) En ydre emballage skal være stærk nok i forhold til dens kapacitet, vægt og anvendelsesfor-

mål, og det mindste udvendige mål skal være mindst 100 mm. 

Ved transport skal det nedenfor illustrerede mærke anbringes på 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 i en vinkel på 45° (rombeformet), og hver side skal måle mindst 50 mm. Stregtykkelsen skal 

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

 
Tillægsbestemmelser: 

Is, tøris og flydende nitrogen 

Når der benyttes tøris eller flydende nitrogen som kølemiddel, finder kravene i 5.5.3 anvendelse. Når der 

benyttes is, skal denne anbringes uden for sekundæremballagerne eller i den ydre emballage eller en ekstra 

ydre emballage. Der skal tilvejebringes indvendig støtte til at holde sekundæremballagerne på plads. Hvis 

der benyttes is, skal den ydre emballage eller ekstra ydre emballage være tæt. 

 


