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P905 EMBALLERINGSFORSKRIFT P905 
Denne forskrift gælder UN 3072 og 2990. 

Enhver egnet emballage er tilladt, såfremt den opfylder de generelle bestemmelser i 4.1.1 og 4.1.3, bortset 

fra at emballagerne ikke behøver at opfylde kravene i del 6. 

Når redningsudstyret er konstrueret med integrerede, eller er indeholdt i, stive ydre vejrbestandige beklæd-

ninger (f.eks. redningsbåde), må det transporteres uemballeret. 

Tillægsbestemmelser: 

1. Alle farlige stoffer og genstande indeholdt som udstyr i anordningerne skal fastgøres for at forhindre 

utilsigtet bevægelse. Desuden gælder følgende: 

 (a) Signaludstyr i klasse 1 skal pakkes i indvendige emballager af plast eller pap. 

 (b) Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser skal indeholdes i flasker som angivet af den kompetente 

myndighed. Disse kan være tilsluttet anordningen. 

 (c) Akkumulatorer (klasse 8) og lithiumbatterier (klasse 9) skal afbrydes eller isoleres elektrisk og 

fastgøres for at forhindre, at der slipper væske ud. 

 (d) Små mængder af andre farlige stoffer (f.eks. i klasse 3, 4.1 og 5.2) skal pakkes i stærke ind-

vendige emballager. 

2. Klargøring til transport og emballering omfatter foranstaltninger til at sikre, at anordningen ikke 

oppustes utilsigtet. 

 

 

P906 EMBALLERINGSFORSKRIFT P906 
Denne forskrift gælder UN 2315, 3151, 3152 og 3432. 

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

(1) For væsker og faste stoffer, der indeholder eller er forurenet med PCB, polyhalogenerede biphenyler, 

polyhalogenerede terphenyler eller halogenerede monomethyldiphenylmethaner: Emballager i over-

ensstemmelse med P001 eller P002, alt efter hvad der er relevant. 

(2) For transformere og kondensatorer samt andre genstande:  

(a) Emballager i overensstemmelse med emballeringsforskrift P001 eller P002. Genstandene skal 

være fast nedpakket med egnet stødabsorberende materiale, for at forhindre utilsigtet bevægel-

se under normale transportforhold. 

(b) Tætte emballager, som ud over genstandene mindst kan indeholde 1,25 gange mængden af 

flydende PCB, polyhalogenerede biphenyler, polyhalogenerede terphenyler eller halogenerede 

monomethyldiphenylmethaner indeholdt deri. Der skal være tilstrækkeligt absorberende mate-

riale i emballagerne til at absorbere mindst 1,1 gange den væskemængde, der er indeholdt i 

genstandene. Generelt skal transformere og kondensatorer transporteres i tætte metalemballa-

ger, som ud over transformere og kondensatorer mindst kan indeholde 1,25 gange væske-

mængden indeholdt deri. 

Uanset ovenstående kan væsker og faste stoffer, som ikke er emballeret i overensstemmelse med P001 og 

P002, samt uemballerede transformere og kondensatorer transporteres i godstransportenheder, der er udsty-

ret med en tæt metalbakke i en højde på mindst 800 mm, og som indeholder tilstrækkeligt inert absorberen-

de materiale til at absorbere mindst 1,1 gange mængden af eventuel lækket væske. 

Tillægsbestemmelser: 

Der skal træffes relevante foranstaltninger til at forsegle transformatorer og kondensatorer på en sådan må-

de, at der ikke sker udslip under normale transportforhold. 

 


