KAPITOLA 3.3
OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA URČITÝCH PREDMETOV ALEBO
LÁTOK
3.3.1

Keď stĺpec (6) tabuľky A kapitoly 3.2 uvádza, že sa na látku alebo predmet vzťahuje osobitné
ustanovenie, význam a požiadavky tohto osobitného ustanovenia sú uvedené nižšie.
16

Vzorky nových alebo existujúcich výbušných látok alebo predmetov sa môžu
prepravovať ako priamo riadené príslušnými orgánmi (pozri bod 2.2.1.1.3) za účelmi
zahŕňajúcimi: skúšanie, triedenie, výskum a vývoj, kontrolu kvality alebo ako
obchodné vzorky. Veľkosť výbušných vzoriek, ktoré nie sú navlhčené alebo
znecitlivené, sa musí obmedziť do 10 kg v malých obaloch špecifikovaných
príslušnými orgánmi. Navlhčené alebo znecitlivené výbušné vzorky musia byť
obmedzené na 25 kg.

23

Aj keď táto látka predstavuje nebezpečenstvo horľavosti, toto nebezpečenstvo sa
prejavuje len v extrémnych podmienkach požiaru v uzavretých priestoroch.

32

Táto látka v akejkoľvek inej forme nie je subjektom požiadaviek ADR.

37

Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR vtedy, keď je obalená.

38

Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje najviac 0,1 % karbidu
vápenatého.

39

Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje menej ako 30 % alebo
najmenej 90 % silikónu.

43

Tieto látky, ak sa ponúkajú na prepravu ako pesticídy, musia sa prepravovať pod
príslušnou pesticídovou položkou a v súlade s príslušnými ustanoveniami
o pesticídoch (pozri body 2.2.61.1.10 až 2.2.61.1.11.2).

45

Sulfidy a oxidy antimónu obsahujúce najviac 0,5 % arzénu vypočítaného z celkovej
hmotnosti nie sú subjektom požiadaviek ADR.

47

Ferikyanidy a ferokyanidy nie sú subjektom požiadaviek ADR.

48

Preprava tejto látky, ak obsahuje viac ako 20 % kyseliny kyanovodíkovej, je zakázaná.

59

Tieto látky nie sú subjektom požiadaviek ADR, keď obsahujú najviac 50 % horčíka.

60

Ak je koncentrácia vyššia ako 72 %, preprava tejto látky je zakázaná.

61

Technickým pomenovaním, ktoré musí dopĺňať vlastné dopravné pomenovanie, musí
byť všeobecné pomenovanie podľa ISO (pozri aj ISO 1750: 1981 „Pesticídy a ostatné
agrochemikálie – všeobecné pomenovania“ v znení neskorších novelizácií), ostatné
pomenovania podľa zoznamu WHO „Odporúčané zaraďovanie pesticídov podľa
nebezpečenosti a smerníc na ich zatriedenie“ alebo názov účinnej látky (pozri aj body
3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).

62

Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje najviac 4 % hydroxidu
sodného.
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65

Vodné roztoky peroxidu vodíka obsahujúce menej ako 8 % peroxidu vodíka nie sú
subjektom požiadaviek ADR.

103

Preprava dusitanov amónnych a zmesí anorganických dusitanov s čpavkovou soľou je
zakázaná.

105

Nitrocelulóza vyhovujúca popisom pre UN 2556 alebo UN 2557 sa môže zaradiť do
triedy 4.1.

113

Preprava chemicky nestálych zmesí je zakázaná.

119

Chladiace zariadenia vrátane strojov alebo iných prístrojov, ktoré boli skonštruované
pre osobitné ciele na uchovávanie potravín alebo ostatných vecí pri nízkej teplote vo
vnútornom oddelení a klimatizovaných jednotkách. Chladiace zariadenia a
komponenty chladiacich zariadení nie sú subjektom ustanovení ADR, ak obsahujú
menej ako 12 kg plynu triedy 2 skupiny A alebo O v súlade s bodom 2.2.2.1.3 alebo
ak obsahujú menej ako 12 litrov čpavkového roztoku (UN 2672).

122

Vedľajšie nebezpečenstvá, hodnoty kontrolnej a rizikovej teploty, ak boli stanovené,
ako aj identifikačné číslo látky (druhová položka) pre každú v súčasnosti označenú
formuláciu organického peroxidu, sú uvedené v bode 2.2.52.4.

127

Iný inertný materiál alebo zmes inertného materiálu sa môže používať za predpokladu,
že tento inertný materiál má zhodné flegmatizujúce vlastnosti.

131

Flegmatická látka musí byť výrazne menej citlivá ako suchý PENT.

135

Bezvodá sodná soľ kyseliny dichlóroizokyanurovej nie je subjektom požiadaviek
ADR.

138

p-brómbenzylkyanid nie je subjektom požiadaviek ADR.

141

Výrobky, ktoré prešli dostatočným tepelným spracovaním tak, že počas prepravy
nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, nie sú subjektom požiadaviek ADR.

142

Roztok vyťažený zo sójových zŕn obsahujúci najviac 1,5 % oleja a 11 % vlhkosti,
ktoré neobsahujú podstatné množstvo horľavého roztoku, nie sú subjektom
požiadaviek ADR.

144

Vodný roztok obsahujúci najviac 24 % obj. alkoholu nie je subjektom požiadaviek
ADR.

145

Alkoholické nápoje obalovej skupiny III prepravované v nádobách obsahujúcich
najviac 250 litrov nie sú subjektom požiadaviek ADR.

152

Zatriedenie tejto látky sa bude meniť s veľkosťou častíc a obalom, ale medzné
hodnoty neboli experimentálne stanovené. Primerané zatriedenie sa musí vykonať
v súlade s bodom 2.2.1.

153

Táto položka sa týka len prípadov, ak sa na základe skúšok preukázalo, že látky nie sú
horľavé ak sú v kontakte s vodou, ani nevykazujú sklon k samozapáleniu, a že zmes
vyvinutých plynov nie je horľavá.

162

Zmesi s bodom vzplanutia najviac 61 °C musia byť označené bezpečnostnou značkou
podľa vzoru č. 3.
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163

Látky menovite uvedené v tabuľke A kapitoly 3.2 sa nesmú prepravovať pod touto
položkou. Látky prepravované pod touto položkou môžu obsahovať najviac 20 %
nitrocelulózy pod podmienkou, že neobsahujú viac ako 12,6 % dusíka (hm. v sušine).

168

Azbest, ktorý je ponorený alebo fixovaný v prírodnom alebo umelom spojive (ako je
cement, plasty, asfalt, živice alebo nerastná ruda) tak, že sa počas prepravy nemôže
uvoľniť množstvo azbestových vlákien, nebezpečných pri nadýchaní, nie je subjektom
požiadaviek ADR. Výrobky obsahujúce azbest, nevyhovujúce tomuto ustanoveniu
napriek tomu nie sú subjektom požiadaviek ADR, keď sú zabalené tak, že počas
prepravy sa nemôžu uvoľňovať vlákna azbestu v množstvách predstavujúcich
nebezpečenstvo pri dýchaní.

169

Anhydrid kyseliny ftalovej v pevnom stave a anhydrid kyseliny tetrahydroftalovej
najviac s 0,05 % anhydridu kyseliny maleinovej nie je subjektom požiadaviek ADR.
Roztavený anhydrid kyseliny ftalovej pri teplote nad jej bodom vzplanutia obsahujúci
najviac 0,05 % anhydridu kyseliny maleinovej sa musí zaradiť pod UN 3256.

172

Rádioaktívny materiál s vedľajším nebezpečenstvom:
(a) kusy sa musia označiť bezpečnostnou značkou označujúcou každé vedľajšie
nebezpečenstvo, ktoré materiál predstavuje; príslušné nálepky musia byť
upevnené na vozidlá alebo kontajnery v súlade s príslušnými ustanoveniami v
bode 5.3.1,
(b) rádioaktívny materiál musí byť priradený k obalovej skupine I, II alebo III, ako je
to vhodné, používajúc zoskupujúce kritériá poskytnuté v časti 2, zodpovedajúce
povahe prevažujúceho vedľajšieho nebezpečenstva.
Opis vyžadovaný v bode 5.4.1.2.5.1 písmeno (b) musí obsahovať opis týchto
vedľajších nebezpečenstiev (napríklad „Vedľajšie nebezpečenstvo: 3, 6.1“),
pomenovanie zložiek, ktoré najviac prispievajú k tomuto (týmto) vedľajšiemu
nebezpečenstvu (nebezpečenstvám) a podľa potreby aj obalovú skupinu.

177

Síran bárnatý nie je subjektom požiadaviek ADR.

178

Toto označenie sa musí použiť len vtedy, ak v tabuľke A kapitoly 3.2 neexistuje
žiadne iné primerané označenie, a len po schválení príslušným orgánom krajiny
pôvodu (pozri bod 2.2.1.1.3).

181

Kusy obsahujúce tento typ látky musia byť označené bezpečnostnou značkou
zodpovedajúcou vzoru č. 1, iba ak príslušný orgán krajiny pôvodu povolil, že táto
bezpečnostná značka bude vynechaná pri použití osobitného obalu, lebo skúšobné
údaje dokázali, že látka v tomto obale nepreukazuje výbušné reakcie (pozri bod
5.2.2.1.9).

182

Do skupiny alkalických kovov patria lítium, sodík, draslík, rubídium a cézium.

183

Do skupiny kovov alkalických zemín patria horčík, vápnik, stroncium a bárium.

186

Pri stanovovaní obsahu dusičnanu amónneho sa všetky dusičnanové ióny, pre ktoré je
v zmesi prítomný molekulový ekvivalent amónnych iónov, musia počítať ako
dusičnan amónny.
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188

Lítiové články a batérie ponúknuté na prepravu nie sú subjektom ostatných ustanovení
ADR, ak spĺňajú nasledujúce:
(a)

pre články z kovového lítia alebo lítiových zliatin: obsah lítia nie je viac ako 1
g, a pre články lítiovo-iónové: obsah ekvivalentného lítia nie je viac ako 1,5 g,

(b)

pre batérie z kovového lítia alebo lítiových zliatin: celkový obsah lítia nie je
viac ako 2 g, a pre lítiovo-iónové batérie: celkový obsah ekvivalentného lítia nie
je viac ako 8 g,

(c)

každý článok alebo batéria sú typovo preskúšané splniť požiadavky každej
skúšky z Príručky o skúškach a kritériách , časť III, pododsek 38.3,

(d)

články a batérie sú oddelené tak, aby sa zabránilo krátkemu spojeniu, a sú
zabalené v pevných obaloch s výnimkou, keď sú namontované v zariadeniach a

(e)

okrem toho, ak sú namontované v zariadeniach, každý obal obsahujúci viac ako
24 lítiových článkov alebo 12 lítiových batérií musí navyše vyhovieť
nasledujúcim požiadavkám:
(i)

každá kusová zásielka musí byť označená oznamujúc, že obsahuje lítiové
batérie a že by mali byť použité osobitné postupy v prípade, že je kusová
zásielka poškodená,

(ii)

každú zásielku musí sprevádzať doklad oznamujúci, že kusové zásielky
obsahujú lítiové batérie a že by sa mali použiť osobitné postupy
v prípade, že je kusová zásielka poškodená,

(iii)

každá kusová zásielka je schopná vydržať skúšku voľným pádom z výšky
1,2 m v akejkoľvek orientácii bez poškodenia článkov alebo batérií, ktoré
obsahuje, bez posunu obsahov, aj pri povolenom kontakte batérie
s batériou (alebo článku s článkom), a bez úniku obsahov a

(iv)

s výnimkou prípadu lítiových batérií balených so zariadením, kusové
zásielky nesmú presiahnuť 30 kg celkovej hmotnosti.

Ako je použité vyššie a inde v ADR, „obsah lítia“ znamená hmotnosť lítia v anóde
článku z lítiového kovu alebo lítiovej zliatiny, s výnimkou prípadu lítio-iónového
článku, kde je „obsah ekvivalentného lítia“ v gramoch vypočítaný ako 0,3 násobok
menovitej kapacity v ampérhodinách.
190

Aerosólové rozprašovače musia byť vybavené ochranou proti neočakávanému
vyprázdneniu. Aerosóly s objemom najviac 50 ml, obsahujúce len nejedovaté zložky,
nie sú subjektom požiadaviek ADR.

191

Malé nádoby s objemom najviac 50 ml, obsahujúce len nejedovaté zložky, nie sú
subjektom požiadaviek ADR.

194

Hodnoty kontrolnej a rizikovej teploty, ak boli stanovené, a identifikačné číslo látky
(druhová položka) pre každú v súčasnosti označenú samovoľne reagujúcu látku sú
uvedené v bode 2.2.41.4.

196

Formulácie, ktoré pri laboratórnom skúšaní ani nevybuchujú v kavitačnom stave, ani
nedeflagrujú, ktoré ak sú zohrievané uzavreté, nepreukazujú žiadne účinky, a ktoré
nepredstavujú žiadnu výbušnú silu, sa môžu prepravovať pod touto položkou.

598

Formulácia musí byť tiež teplotne stála (t. j. SADT je 60 °C alebo vyššia pre 50 kg
kusovú zásielku). Formulácie nespĺňajúce tieto kritériá sa musia prepravovať podľa
ustanovení triedy 5.2 (pozri bod 2.2.52.4).
198

Roztoky nitrocelulózy obsahujúce najviac 20 % nitrocelulózy sa môžu prepravovať
ako farby alebo tlačiarenská farba, podľa toho, čo je vhodné. Pozri UN 1210, 1263 a
3066.

199

Zlúčeniny olova, ktoré po svojom zmiešaní v pomere 1 : 1000 s 0,07 M kyselinou
chlórovodíkovou a miešaní počas jednej hodiny pri teplote 23 °C ± 2 °C vykazujú
rozpustnosť najviac 5 %, sa považujú za nerozpustné. Pozri ISO 3711: 1990
„Pigmenty na základe chrómanu olovnatého a chróman olovnatý – molybdanové
pigmenty – špecifikácie a skúšobné postupy“.

201

Zapaľovače a ich náhradné náplne musia vyhovovať ustanoveniam krajiny, v ktorej
boli naplnené. Musia byť vybavené ochranou proti neúmyselnému vypusteniu.
Kvapalný podiel plynu nesmie pri 15 ºC presiahnuť 85 % objemu nádobky. Nádobky
vrátane ich uzáverov musia vydržať vnútorný tlak rovný dvojnásobku tlaku
skvapalneného ropného plynu pri 55 ºC. Mechanizmy ventilu a zapaľovacieho
zariadenia musia byť bezpečne utesnené, obalené páskou alebo spevnené či
skonštruované iným spôsobom, aby sa počas prepravy zabránilo ich činnosti alebo
úniku obsahu. Zapaľovače nesmú obsahovať viac ako 10 g kvapalného ropného plynu.
Náhradné náplne do zapaľovačov nesmú obsahovať viac ako 65 g kvapalného ropného
plynu.

203

Táto položka sa nesmie použiť pre polychlórované bifenyly, kvapalné, UN 2315
a polychlórované bifenyly, pevné, UN 3432.

204

Predmety obsahujúce dymotvorné látky, ktoré sú podľa kritérií triedy 8 žieravé, sa
musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 8.

205

Táto položka sa nesmie používať pre UN 3155 PENTACHLÓRFENOL.

207

Perličky a výlisky vyrobené z polymérnych zlúčenín sa môžu vyrábať z polystyrénu,
poly(metyl)metakrylátu alebo iného polymérneho materiálu.

208

Obchodný druh hnojiva obsahujúceho dusičnan vápenatý, ak je zložený najmä
z podvojnej soli (dusičnan vápenatý a dusičnan amónny), ktorá obsahuje najviac 10 %
dusičnanu amónneho a najmenej 12 % kryštalickej vody, nie je subjektom požiadaviek
ADR.

210

Toxíny rastlinného, živočíšneho alebo bakteriálneho pôvodu obsahujúce infekčné
látky alebo toxíny, ktoré sa nachádzajú v infekčných látkach, sa musia zaradiť do
triedy 6.2.

215

Táto položka platí len pre technicky čisté látky alebo formulácie z nich odvodené
so SADT vyšším ako 75 °C, a preto sa netýka formulácií, ktoré sú samovoľne
reagujúcimi látkami (o samovoľne reagujúcich látkach pozri bod 2.2.41.4).
Homogénne zmesi s obsahom nie viac ako 35 % hm. azodikarbónamidu a najmenej
65 % inertnej látky nepodliehajú ustanoveniam ADR, iba ak nespĺňajú kritériá iných
tried.

216

Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a horľavé kvapalné
látky sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho uplatnenia
triediacich kritérií na triedu 4.1, a to pod podmienkou, že v čase nakladania alebo

599

v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna voľná
kvapalná látka. Zapečatené balíky obsahujúce menej ako 10 ml horľavej kvapalnej
látky obalovej skupiny II alebo III absorbovanej v pevnom materiáli nie sú subjektom
ADR za predpokladu, že v balíku nie je žiadna voľná kvapalná látka.
217

Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a jedovatých
kvapalných látok sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho
uplatnenia triediacich kritérií na triedu 6.1, a to pod podmienkou, že v čase nakladania
alebo v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna
voľná kvapalná látka. Táto položka sa nesmie použiť na pevné látky obsahujúce
kvapalnú látku zaradenú do obalovej skupiny I.

218

Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a žieravých
kvapalných látok sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho
uplatnenia triediacich kritérií na triedu 8, a to pod podmienkou, že v čase nakladania
alebo v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna
voľná kvapalná látka.

219

Geneticky pozmenené mikroorganizmy a geneticky pozmenené organizmy, ktoré
spĺňajú definíciu pre infekčnú látku a kritériá pre zaradenie do triedy 6.2, sa v zmysle
bodu 2.2.62 musia podľa vhodnosti prepravovať ako UN 2814, UN 2900 alebo UN
3373.

220

Len technický názov horľavej kvapalnej zložky tohto roztoku alebo zmesi, uvedený v
zátvorkách, musí bezprostredne nasledovať za pomenovaním veci.

221

Látky zahrnuté do tejto položky nesmú patriť do obalovej skupiny I.

224

Ak skúškami nemožno preukázať, že citlivosť látky v jej zmrazenom stave nie je
vyššia ako v jej kvapalnom stave, potom táto látka musí počas prepravy ostať
v kvapalnom stave. Nesmie zamrznúť pri teplotách vyšších ako –15 °C.

225

Pod touto položkou môžu hasiace prístroje obsahovať nainštalované pohonné náplne
(bombičky, hnacie náplne s klasifikačným kódom 1.4 C alebo 1.4 S) bez zmeny
zatriedenia do triedy 2, skupiny A alebo O v zmysle bodu 2.2.2.1.3 pod podmienkou,
že celkové množstvo prudko horiacich (pohonných) výbušnín nepresiahne 3,2 g na
hasiacu jednotku.

226

Formulácie tejto látky obsahujúce najmenej 30 % neprchavej, nehorľavej flegmatickej
látky nie sú subjektom požiadaviek ADR.

227

Keď je znecitlivená (flegmatizácia) s vodou a anorganickým inertným materiálom,
obsah dusičnanu močoviny nesmie presiahnuť 75 % hm. a zmes nesmie byť schopná
výbuchu v priebehu skúšky série 1, typu (a) uvedenej v Príručke o skúškach
a kritériách, časť I.

228

Zmesi nevyhovujúce kritériám pre horľavé plyny (pozri bod 2.2.2.1.5) sa musia
prepravovať pod UN 3163.

230

Táto položka platí pre články a batérie obsahujúce lítium v akejkoľvek forme vrátane
článkov a batérií polymérov a iónov lítia.
Lítiové články a batérie sa podľa tejto položky môžu prepravovať, ak spĺňajú
nasledujúce ustanovenia:
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(a)

každý článok alebo batéria je typovo preskúšaná splniť požiadavky každej
skúšky z Príručky o skúškach a kritériách, časť III, pododsek 38.3,

(b)

súčasťou každého článku alebo batérie je bezpečnostné vetracie zariadenie
alebo sú navrhnuté tak, aby sa vylúčilo násilné roztrhnutie za bežných
prepravných podmienok,

(c)

každý článok alebo batéria je vybavená účinným zariadením na ochranu proti
vonkajšiemu krátkemu spojeniu,

(d)

každá batéria obsahujúca články alebo série článkov paralelne spojených je
vybavená účinným zariadením, ak je to potrebné, proti nebezpečnému spätnému
prúdu (napríklad diódy, poistky atď.).
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Táto položka sa použije na predmety, ktoré obsahujú výbušné látky triedy 1 a ktoré
môžu tiež obsahovať nebezpečné veci iných tried. Tieto predmety sú používané ako
život zachraňujúce nafukovače vzduchových vankúšov vozidla alebo moduly
vzduchových vankúšov alebo napínače sedadlových pásov.

236

Súbory s polyesterovou živicou sa skladajú z dvoch zložiek: základného materiálu
(trieda 3, obalová skupina II alebo III) a aktivátora (organický peroxid). Organický
peroxid musí byť typu D, E alebo F a nevyžaduje kontrolu teploty. Obalová skupina
musí byť II alebo III, podľa kritérií na triedu 3 aplikovaných na základný materiál.
Obmedzené množstvo podľa stĺpca (7) tabuľky A kapitoly 3.2 sa použije na základný
materiál.

237

Membránové filtre vrátane papierových separátorov, náterových alebo pomocných
materiálov atď., ktoré sú súčasťou prepravy, nesmú byť náchylné na šírenie výbuchu
podľa jednej zo skúšok opísaných v Príručke o skúškach a kritériách, časť I, skúšobné
série 1 (a).
Navyše môže príslušný orgán stanoviť na základe výsledkov vhodných skúšok
rýchlosti horenia pri uvážení štandardných skúšok uvedených v Príručke o skúškach a
kritériách, časť III, podkapitola 33.2.1, že nitrocelulózové membránové filtre vo
forme, v akej sú prepravované, nie sú subjektom požiadaviek kladených na horľavé
pevné látky triedy 4.1.

238

(a)

Batérie sa môžu považovať za odolné proti vytečeniu, ak sú schopné odolávať
vibrácii a tlaku pri rozličných skúškach uvedených ďalej bez toho, aby
presakovala batériová kvapalná látka.
Vibračná skúška: Batéria sa pevne upevní na plošinu vibračného stroja a stroj
sa uvedie do jednoduchého harmonického pohybu s amplitúdou 0,8 mm (1,6
mm celkovej výchylky). Frekvencia sa mení rýchlosťou 1 Hz/min v intervale od
10 Hz do 55 Hz. Prechod celého rozsahu frekvencií a návrat sa dosiahne za
95 ± 5 minút pre každú montážnu polohu (smer vibrácie) batérie. Batéria sa
skúša v troch vzájomne kolmých polohách (vrátane skúšania s plniacimi a
vetracími otvormi, ak nejaké sú, v obrátenej polohe) v rovnakých časových
intervaloch.
Tlaková rozdielová skúška: Po vibračnom teste sa batéria uloží na 6 hodín pri
teplote 24 °C ± 4 °C, a potom sa podrobí rozdielovému tlaku s veľkosťou
najmenej 88 kPa. Batéria sa skúša v troch vzájomne kolmých polohách (vrátane
skúšania s plniacimi a vetracími otvormi, ak nejaké sú, v obrátenej polohe)
aspoň 6 hodín v každej polohe.
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(b)

239

Batérie, ktoré nevytečú, nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak pri teplote
55 °C elektrolyt nevytečie z roztrhnutého alebo prasknutého obalu a nie je tu
žiadna voľne tečúca kvapalná látka a ak pri zabalení na prepravu sú kontakty
chránené pred skratom.

Batérie alebo články nesmú obsahovať nebezpečné látky iné ako sodík, síra
a/alebo polysulfidy. Batérie alebo články sa nesmú podávať na prepravu pri takej
teplote, keď je v článku alebo batérii prítomný kvapalný jednoprvkový sodík, ak to nie
je schválené a nespĺňa podmienky stanovené príslušným orgánom krajiny pôvodu. Ak
táto krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou ADR, schválenie a prepravné podmienky
musia byť uznané príslušným orgánom prvej zmluvnej krajiny ADR, ktorú dosiahne
zásielka.
Články musia pozostávať zo vzduchotesne uzavretých kovových obalov, ktoré úplne
uzatvárajú nebezpečné látky a ktoré sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa za
bežných prepravných podmienok zabránilo uvoľneniu nebezpečných látok.
Batérie sa musia skladať z článkov zabezpečených a úplne uzavretých v kovových
obaloch, ktoré sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa za bežných prepravných
podmienok zabránilo uvoľneniu nebezpečných látok.

241

Formulácia musí byť pripravená tak, aby zostala homogénna a počas prepravy sa
nedelila. Formulácie s nízkymi obsahmi nitrocelulózy a nepreukazujúce nebezpečné
vlastnosti pri skúškach ich schopností na výbušnosť, samovoľné vzplanutie alebo
explóziu, keď sú zahriate podľa obmedzení určených skúškami skúšobných sérií 1 (a),
2 (b) a 2 (c) Príručky o skúškach a kritériách, časť I, a nie sú horľavými pevnými
látkami, keď sa skúšajú skúškou č. 1 uvedenou v Príručke o skúškach a kritériách,
časť III, podkapitola 33.2.1.4 (triesky, ak je to nevyhnutné, rozdrvené a osiate na
častice s veľkosťou menej ako 1,25 mm), nie sú subjektom požiadaviek ADR.
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Síra nie je subjektom požiadaviek ADR, ak je sformovaná do špecifických tvarov
(napríklad tvaru: granuly, pelety, pastilky alebo vločky).

243

Benzín, motorový benzín a automobilový benzín používané v zážihových spaľovacích
motoroch (napríklad v automobiloch, stacionárnych motoroch alebo iných motoroch)
sa musia priradiť do tejto položky bez ohľadu na zmeny ich prchavosti.

244

Do tejto položky patria napríklad hliníkové trosky, hliníkové stery, použité katódy,
použité odpady z vnútorných náterov nádob a kaly obsahujúce soli hliníka.

247

Alkoholické nápoje obsahujúce najmenej 24 %, ale najviac 70 % obj. alkoholu, keď sa
prepravujú ako súčasť výrobného procesu, sa môžu prepravovať v drevených sudoch
s objemom najviac 500 litrov s odchýlkami od požiadaviek kapitoly 6.1 za
nasledujúcich podmienok:
(a) sudy sa musia pred naplnením skontrolovať a utesniť,
(b) musí sa ponechať dostatočný voľný priestor (najmenej 3 %) na umožnenie
rozpínania kvapalnej látky,
(c) sudy sa musia prepravovať s otvormi pre zátku orientovanými nahor,
(d) sudy sa musia prepravovať v kontajneroch spĺňajúcich požiadavky CSC. Každý
sud sa musí zabezpečiť pomocou rámu zhotoveného na mieru a vhodným
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spôsobom zakliniť, aby sa zabránilo akémukoľvek samovoľnému premiestneniu
počas prepravy.
249

Ferocér, stabilizovaný proti žieravosti, s najnižším 10 % obsahom
subjektom požiadaviek ADR.

železa nie je
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Táto položka sa môže použiť len na vzorky chemikálií odobratých na analýzu
v súvislosti so zavádzaním Konvencie o zákaze vývoja, výroby, skladovania a
používania chemických zbraní a o ich zničení. Preprava látok podľa tejto položky
musí byť v súlade s reťazcom ochranných a bezpečnostných postupov stanovených
Organizáciou pre zákaz chemických zbraní.
Chemická vzorka sa môže prepravovať len za podmienky, že príslušný orgán alebo
generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní vopred udelili súhlas, ako
aj pod podmienkou, že vzorka spĺňa nasledujúce ustanovenia:

251

(a)

musí byť zabalená podľa obalovej inštrukcie č. 623 technických inštrukcií
ICAO (pozri dodatok S-3-8) a

(b)

počas prepravy sa musí priložiť k dopravnému sprievodnému dokladu kópia
dokumentu schvaľujúceho prepravu, v ktorom sú uvedené obmedzenia
množstva a požiadavky na balenie.

Položka CHEMICKÁ SÚPRAVA alebo SÚPRAVA PRVEJ POMOCI sa použije na
debny, škatule atď. obsahujúce malé množstvá rozličných nebezpečných vecí, ktoré sa
používajú na lekárske, analytické alebo skúšobné účely. Takéto súpravy nesmú
obsahovať nebezpečné veci, na ktoré je uvedený kód LQ0 v stĺpci (7) tabuľky A
kapitoly 3.2.
Zložky nesmú reagovať nebezpečne (pozri ”nebezpečná reakcia” v bode 1.2.1).
Celkové množstvo nebezpečných látok v ktorejkoľvek súprave nesmie presiahnuť
1 liter alebo 1 kg. Obalová skupina určená na súpravu ako celok musí byť
najprísnejšou obalovou skupinou, priradenou ktorejkoľvek z látok v súprave.
Súpravy prepravované v dopravných prostriedkoch na účely prvej pomoci nie sú
subjektom požiadaviek ADR.
Chemické súpravy a súpravy prvej pomoci obsahujúce nebezpečné veci vo vnútorných
obaloch, ktoré neprevyšujú obmedzené limity použiteľné na jednotlivé látky, ako sú
špecifikované v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 v súlade s kódom LQ definovanom
v bode 3.4.6, sa môžu prepravovať podľa kapitoly 3.4.
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Ak dusičnan amónny zostane za všetkých podmienok prepravy v roztoku, vodné
roztoky dusičnanu amónneho obsahujúce najviac 0,2 % horľavého materiálu
v koncentrácii neprevyšujúcej 80 % nie sú subjektom požiadaviek ADR.
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Táto látka, ak obsahuje menej alkoholu, vody alebo flegmatizéra, ako je určené, sa
nesmie prepravovať, okrem prípadov, keď tak bude osobitne povolené príslušným
orgánom (pozri bod 2.2.1.1).

267

Akékoľvek výbušné trhaviny typu C obsahujúce chlorečnany musia byť oddelené od
výbušnín obsahujúcich dusičnan amónny alebo iné čpavkové soli.
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270

Vodné roztoky anorganických pevných dusíkatých látok triedy 5.1 sa považujú za
nespĺňajúce kritériá na triedu 5.1, ak koncentrácia látok v roztoku pri najnižšej teplote
očakávanej pri preprave neprevyšuje 80 % medze nasýtenia.

271

Laktóza, glukóza alebo podobné materiály sa môžu používať ako flegmatizér za
predpokladu, že látka obsahuje najmenej 90 % hmotnosti flegmatizéra. Príslušný
orgán môže povoliť, aby sa tieto zmesi zatriedili do triedy 4.1, a to na základe
skúšobných sérií 6 (c) kapitoly 16 časti I Príručky o skúškach a kritériách,
vykonaných najmenej na troch kusových zásielkach pripravených na prepravu. Zmesi
obsahujúce najmenej 98 % hm. flegmatizéra nie sú subjektom požiadaviek ADR.
Kusové zásielky obsahujúce zmesi s nie menej ako 90 % hm. flegmatizéra nemusia
mať označenie bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 6.1.
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Táto látka sa nesmie prepravovať podľa požiadaviek na triedu 4.1 okrem prípadov,
keď tak bude osobitne povolené príslušným orgánom (pozri UN 0143).

273

Maneb a manebové prípravky stabilizované proti samovoľnému ohrievaniu nemusia
byť zatriedené do triedy 4.2, ak sa môže skúškami preukázať, že kubický objem 1 m3
látky samovoľne nevzplanie a že teplota v strede vzorky nepresiahne 200 °C, keď sa
vzorka počas 24 hodín udržiava pri teplote najmenej 75 °C ± 2 °C.

274

Použijú sa ustanovenia bodu 3.1.2.8.

278

Tieto látky sa nesmú zatriediť a prepravovať, ak nebudú schválené príslušným
orgánom na základe výsledkov skúšobných sérií 2 a 6 (c) časť I Príručky o skúškach a
kritériách vykonaných na kusových zásielkach pripravených na prepravu (pozri bod
2.2.1.1.). Príslušný orgán musí prideliť obalovú skupinu na základe kritérií bodu 2.2.3
a typu kusovej zásielky určenej pre skúšobnú sériu 6 (c).
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Látka je určená na zatriedenie alebo do obalovej skupiny skôr na základe ľudských
skúseností ako na základe prísneho uplatňovania zatrieďovacích kritérií stanovených
v ADR.
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Táto položka sa použije na predmety, ktoré sa používajú ako život zachraňujúce
nafukovače vzduchových vankúšov vozidla alebo ako moduly vzduchových vankúšov
alebo ako napínače záchranných pásov, a na predmety, ktoré obsahujú nebezpečné
veci triedy 1 alebo nebezpečné veci iných tried, a ak sú prepravované ako súčasti a ak
tieto predmety, ako sú odovzdané na prepravu, boli skúšané v súlade so Skúšobnými
sériami 6 (c) časti I Príručky o skúškach a kritériách bez explózie zariadenia, bez
roztrieštenia obalového zariadenia alebo tlakovej nádoby a bez nebezpečného
rozmetania či termálneho účinku, ktoré by mohli významne prekážať haseniu alebo
inému zodpovedajúcemu núdzovému úsiliu v bezprostrednom okolí.
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Suspenzie s bodom vzplanutia
značkou podľa vzoru č. 3.

283

Predmety obsahujúce plyn, ktoré majú fungovať ako tlmiče nárazov vrátane zariadení
absorbujúcich nárazovú energiu alebo pneumatické pružiny nie sú subjektom
požiadaviek ADR vtedy:
(a)

najviac 61 °C sa musia označiť bezpečnostnou

ak každý predmet má priestorový objem plynu neprevyšujúci 1,6 litra a plniaci
tlak neprevyšujúci 280 barov, kde súčin objemu (litre) a plniaceho tlaku (bary)
neprevýši 80 (t. j. 0,5 litra objemu plynu a plniaci tlak 160 barov; 1 liter objemu
plynu a plniaci tlak 80 barov; 1,6 litra objemu plynu a plniaci tlak 50 barov;
0,28 litra objemu plynu a plniaci tlak 280 barov),
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(b)

ak každý predmet má najnižší trhací tlak štvornásobne vyšší ako plniaci tlak pri
teplote 20 °C pre produkty neprevyšujúce 0,5 litra priestorového objemu plynu
a päťnásobne vyšší plniaci tlak pre produkty väčšie ako 0,5 litra priestorového
objemu plynu,

(c)

ak každý predmet je vyrobený z materiálu, ktorý sa pri roztrhnutí neroztriešti na
úlomky,

(d)

ak každý predmet je vyrobený v súlade s normou zabezpečenia kvality
akceptovateľnou príslušným orgánom a

(e)

ak sa konštrukčný typ podrobil skúške ohňom, aby sa preukázalo, že predmet
stráca svoj tlak prostredníctvom ohňom narušeného tesnenia alebo iného
zariadenia na zníženie tlaku tak, že sa predmet neroztriešti a nevyletí prudko do
výšky.

Pozri aj bod 1.1.3.2 (d) o vybavení používanom na prevádzku vozidla.
284

Kyslíkový generátor, chemický, obsahujúci okysličovacie látky, musí spĺňať
nasledujúce podmienky:
(a)

ak generátor obsahuje výbušné pohonné zariadenie, musí sa podľa tejto položky
prepravovať len vtedy, keď je vyňatý z triedy 1 podľa POZNÁMKY v bode
2.2.1.1.1 písmeno (b),

(b)

generátor, bez svojho obalu, musí byť schopný odolávať skúške pádom z výšky
1,8 m na pevný, nepružný, plochý a vodorovný povrch, v polohe
najpravdepodobnejšej pre spôsobenie poškodenia, bez straty svojho obsahu a
bez uvedenia sa do chodu,

(c)

ak je generátor vybavený pohonným zariadením, musí mať najmenej dva
pozitívne prostriedky na zabránenie neúmyselného uvedenia do chodu.

286

Nitrocelulózové membránové filtre zahrnuté v tejto položke, každý s hmotnosťou
neprevyšujúcou 0,5 g, nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak sa nachádzajú
individuálne v predmete alebo zapečatenom balíku.
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Tieto látky sa nesmú zatriediť a prepravovať, ak to nebude schválené príslušným
orgánom na základe výsledkov skúšobných sérií 2 a 6, písmeno (c) časť I Príručky o
skúškach a kritériách vykonaných na kusových zásielkach pripravených na prepravu
(pozri bod 2.2.1.1).

289

Vzduchové vankúše (airbagy) alebo sedadlové pásy namontované vo vozidlách alebo
skompletizované v súčastiach vozidiel, ako sú stĺpiky riadenia, panely dverí, sedadlá
atď., nie sú subjektom požiadaviek ADR.
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Keď tento materiál spĺňa definície a kritériá iných tried, ako sú definované v časti 2,
musí sa zatriediť podľa prevládajúceho vedľajšieho nebezpečenstva. Taký materiál sa
musí deklarovať pod vhodným pomenovaním a identifikačným číslom príslušným pre
materiál prevládajúcej triedy s doplnením pomenovania použiteľného pre tento
materiál v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2 a musí sa prepravovať podľa ustanovení
platných pre toto identifikačné číslo. Okrem toho sa musia uplatňovať všetky ostatné
požiadavky uvedené v bode 2.2.7.9.1, okrem bodov 5.2.1.7.2.
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291

Horľavé skvapalnené plyny musia byť obsiahnuté v komponentoch chladiaceho
prístroja. Tieto komponenty sa musia konštruovať a skúšať najmenej na trojnásobný
pracovný tlak stroja. Chladiace prístroje sa musia navrhovať a konštruovať tak, aby
mohli obsahovať skvapalnený plyn a aby sa vylúčilo nebezpečenstvo roztrhnutia alebo
popraskania komponentov udržujúcich tlak počas prepravy v bežných podmienkach.
Chladiace zariadenia a komponenty chladiacich zariadení nie sú subjektom
požiadaviek ADR, ak obsahujú menej ako 12 kg plynu.
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Len zmesi s najviac 23,5 % kyslíka sa môžu prepravovať podľa tejto položky.
Bezpečnostná značka podľa vzoru č. 5.1 sa nevyžaduje pre žiadnu koncentráciu v
rámci tohto obmedzenia.

293

Nasledujúce definície platia pre zápalky:
(a)

tlejúce zápalky (tlejivky) sú zápalky, ktorých hlavičky sú pripravené zo zápalnej
zmesi citlivej na oter a z pyrotechnickej zložky, ktorá horí malým alebo
žiadnym plameňom, ale s intenzívnym uvoľňovaním tepla,

(b)

bezpečnostné zápalky sú zápalky, ktoré sú kombinované alebo pripojené k
škatuľke, knižke alebo kartičke a môžu byť zapálené len trením o pripravený
povrch,

(c)

zápalky ľahko zapáliteľné sú zápalky, ktoré sa môžu zapáliť trením o pevný
povrch,

(d)

voskové zápalky Vesta (zápalky Wax Vesta) sú zápalky, ktoré môžu byť
zapálené trením buď o pripravený povrch, alebo o pevný povrch.
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Batérie nemusia byť individuálne označené a označené bezpečnostnými značkami, ak
má paleta vhodné označenie a bezpečnostnú značku.
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Tieto položky sa týkajú záchranných prostriedkov, ako sú záchranné člny, osobné
pomôcky na plávanie a samonafukovacie kĺzačky. UN 2990 sa týka
samonafukovacích prostriedkov a UN 3072 sa týka záchranných prostriedkov, ktoré sa
nenafukujú samočinne. Záchranné prostriedky môžu obsahovať:
(a)

signálne prístroje (trieda 1), vrátane dymovníc a osvetľovacích signálnych rakiet
zabalených v obaloch brániacich ich neúmyselnému spusteniu,

(b)

len pre UN 2990 náložky pre hnacie zariadenia podtriedy 1.4, skupiny
znášanlivosti S na účely spustenia mechanizmu samonafúknutia a pod
podmienkou, že množstvo výbušniny nepresiahne 3,2 g na jedno zariadenie,

(c)

stlačené plyny triedy 2, skupín A alebo O, podľa bodu 2.2.2.1.3,

(d)

elektrické akumulátorové batérie (trieda 8) a lítiové batérie (trieda 9),

(e)

súpravy prvej pomoci alebo opravárenské súpravy obsahujúce malé množstvá
nebezpečných vecí (napríklad tried 3, 4.1, 5.2, 8 alebo 9), alebo

606

(f)

„ľahko zapáliteľné“ zápalky zabalené v obaloch, ktoré bránia ich neúmyselnému
zapáleniu.

298

Roztoky s bodom vzplanutia 61 °C alebo menej sa musia označiť bezpečnostnou
značkou podľa vzoru č. 3.

300

Rybia múčka alebo rybí odpad sa nesmie nakladať, ak ich teplota v čase nakládky
prevyšuje 35 °C alebo je o 5 °C vyššia ako okolitá teplota, nech je ktorákoľvek
vyššia.

302

Vo vlastnom dopravnom pomenovaní slovo „JEDNOTKA“ znamená:
vozidlo
kontajner alebo
cisternu.
Zadymované vozidlo, kontajner a cisterna sú len predmetom ustanovení bodu 5.5.2.

303

Zatrieďovanie týchto nádob (UN 2037) musí byť založené na plynoch, ktoré
obsahujú, a v súlade s ustanoveniami bodu 2.2.2.

304

Batérie suché, obsahujúce žieravý elektrolyt, ktorý nebude vytekať z batérie v prípade,
že batéria je prasknutá, nie sú subjektom požiadaviek ADR za predpokladu, že batérie
sú bezpečne zabalené a chránené proti krátkemu spojeniu. Príkladmi takýchto batérií
sú: alkalicko-mangánové, zinkovo-uhlíkové, hydrid nikel-kovové a niklovo-kadmiové
batérie.

305

Tieto látky nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak ich koncentrácia nie je viac ako
50 mg/kg.

306

Táto položka sa môže použiť len na látky, ktoré nepredstavujú výbušné vlastnosti
triedy 1, ak sú skúšané podľa Skúšobných sérií 1 a 2 na triedu 1 (pozri Príručka o
skúškach a kritériách, časť I).

307

Táto položka sa môže použiť len na homogénne zmesi obsahujúce dusičnan amónny
ako hlavnú zložku v nasledujúcich podielových limitoch:
(a)

najmenej 90 % dusičnanu amónneho s najviac 0,2 % celkového
horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík a s dodatočným
materiálom, ak je nejaký, ktorý je anorganický a inertný k dusičnanu
amónnemu, alebo

(b)

menej ako 90 %, ale viac ako 70 % dusičnanu amónneho s inými
anorganickými materiálmi alebo viac ako 80 %, ale menej ako 90 % dusičnanu
amónneho zmiešaného s uhličitanom vápenatým a/alebo dolomitom a najviac
0,4 % celkového horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík,
alebo

(c)

dusík typu dusičnanu amónneho, ktorý je základom priemyselných hnojív
obsahujúcich zmesi dusičnanu amónneho a síranu amónneho s viac ako 45 %,
ale menej ako 70 % dusičnanu amónneho a najviac 0,4 % celkového
horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík tak, že suma
percentuálnych zložiek dusičnanu amónneho a síranu amónneho prekročí 70 %.

607

309

Táto položka sa použije na necitlivé emulzie, suspenzie a gély pozostávajúce
predovšetkým zo zmesi dusičnanu amónneho a horľavej fázy určenej produkovať
trhavú výbušninu typu E len po ďalšom spracovaní pred použitím. Typická zmes má
nasledujúce zloženie: 60 – 85 % dusičnanu amónneho; 5 – 30 % vody; 2 – 8 %
pohonnej látky; 0,5 – 4 % emulgátora alebo zahusťovacieho prostriedku; 0 –10 %
rozpustných, oheň a stopu tlmiacich prísad. Ďalšie anorganické dusičnanové soli môžu
nahradiť časť dusičnanu amónneho. Látky musia úspešne prejsť sériou skúšok 8 podľa
Príručky o skúškach a kritériách, časť 1, oddiel 18.

310

Skúšobné požiadavky v pododseku 38.3 z Príručky o skúškach a kritériách sa
nepoužijú na výrobu pozostávajúcu z najviac 100 lítiových článkov a batérií alebo na
predvýrobu prototypov lítiových článkov a batérií, keď sú tieto prototypy
prepravované na skúšanie, ak:
(a)

články a batérie sú prepravované vo vonkajšom obale, ako je kovový, plastový
alebo preglejkový sud alebo kovová, plastová alebo drevená debna, ktorý spĺňa
kritériá na obalovú skupinu I a

(b)

každý článok a batéria je samostatne balená vo vnútornom obale vo vnútri
vonkajšieho obalu a je obalená vypchávkovým materiálom, ktorý je nehorľavý
a nevodivý.

311

Látky sa pod touto položkou nesmú prepravovať, iba ak by to schválil príslušný orgán
na základe výsledkov príslušných skúšok vykonaných podľa časti 1 Príručky o
skúškach a kritériách. Obal musí zabezpečiť, že počas celej prepravy neklesne
percentuálny podiel rozpúšťadla pod hodnotu stanovenú v schválení vydanom týmto
príslušným orgánom.

312

(Rezervované)

313

Látky a zmesi spĺňajúce kritériá triedy 8 musia byť označené bezpečnostnou značkou
podľa vzoru č. 8 označujúcou vedľajšie riziko (pozri bod 5.2.2.2.2).

314 (a)

(b)

Tieto látky sú schopné exotermického rozkladu pri zvýšených teplotách.
K rozkladu môže prísť v dôsledku tepla alebo prítomnosti nečistôt (napríklad
práškových kovov, ako sú železo, mangán, kobalt, horčík alebo ich zlúčenín).
Počas prepravy sa tieto látky musia zatienením chrániť pred priamym slnečným
žiarením a všetkými zdrojmi tepla a musia byť umiestnené na dostatočne
vetranom mieste.

315

Táto položka sa nesmie používať pre látky triedy 6.1, ktoré spĺňajú kritériá pre
inhalačnú jedovatosť pre obalovú skupinu I predpísané v bode 2.2.61.1.8.

316

Táto položka sa týka len chlórnanu vápenatého, suchého alebo navlhčeného, pri
preprave v nedrobivej tabletkovej podobe.

317

„Štiepny-vyhradený“ sa týka len tých kusov, ktoré spĺňajú bod 6.4.11.2.

318

Z dôvodov dokumentácie musí byť vlastné dopravné pomenovanie doplnené
technickým pomenovaním (pozri bod 3.1.2.8). Keď sú prepravované neznáme
infekčné látky, alebo je podozrenie, že spĺňajú kritériá pre zahrnutie do kategórie
A a zaradenie do UN 2814 alebo 2900, musia byť slová „infekčná látka podozrivá z
kategórie A“ uvedené v zátvorkách po vlastnom dopravnom pomenovaní v
dopravných dokladoch.

608

319

Táto položka sa týka ľudského a zvieracieho materiálu, ale bez obmedzenia len na
výlučky, sekréty, krv a jej zložky, tkanivá a telesné tekutiny, ako aj časti tiel
prepravovaných za účelom ich výskumu, stanovenia diagnózy, prieskumu, liečenia
choroby alebo prevencie. Látky zabalené a označené v súlade s obalovou inštrukciou
P650 nepodliehajú žiadnym iným požiadavkám ADR.

320

Úmyslom je vymazať túto položku z ADR od 1. januára 2007. Napriek bodu 2.1.2 sa
táto alebo príslušná druhová položka môžu na prechodnú dobu používať.

321

Skladovacie systémy sa musia vždy považovať za obsahujúce vodík.

322 – 499 (Rezervované)
500

UN 3064 roztok nitroglycerínu v alkohole s viac ako 1 %, ale najviac 5 %
nitroglycerínu, zabalený podľa obalovej inštrukcie P300 bodu 4.1.4.1, je látkou
triedy 3.

501

Pre naftalén, roztavený pozri UN 2304.

502

UN 2006 plasty na báze nitrocelulózy, samozohrievajúce sa, i. n. a UN 2002
celuloidový odpad sú látky triedy 4.2.

503

Pre fosfor biely alebo žltý, roztavený pozri UN 2447.

504

UN 1847 sulfid draselný, hydratovaný najmenej s 30 % kryštalickej vody, UN 1849
sulfid sodný, hydratovaný najmenej s 30 % kryštalickej vody a UN 2949
hydrogénsulfid sodný najmenej s 25 % kryštalickej vody sú látky triedy 8.

505

UN 2004 diamid horčíka je látkou triedy 4.2.

506

Kovy alkalických zemín a zliatiny kovov alkalických zemín v samozápalnej forme sú
látky triedy 4.2.
UN 1869 horčík alebo zliatiny horčíka obsahujúce viac ako 50 % horčíka vo forme
peliet, hoblín alebo pásikov sú látky triedy 4.1.

507

UN 3048 pesticídy fosfidu hliníka s prísadami brzdiacimi uvoľňovanie jedovatých,
horľavých plynov sú látky triedy 6.1.

508

UN 1871 hydrid titánitý a UN 1437 hydrid zirkónu sú látky triedy 4.1. UN 2870
bórohydrid hlinitý je látkou triedy 4.2.

509

UN 1908 chloritanový roztok je látkou triedy 8.

510

UN 1755 kyselina chrómová, roztok je látkou triedy 8.

511

UN 1625 dusičnan ortutnatý, UN 1627 dusičnan ortutný a UN 2727 dusičnan tálny sú
látky triedy 6.1. Dusičnan toričitý, pevný, dusičnan uranylu, roztok hexahydrátu a
dusičnan uranylu, pevný sú látky triedy 7.

512

UN 1730 chlorid antimoničný, kvapalný, UN 1731 chlorid antimoničný, roztok,
UN 1732 fluorid antimoničný a UN 1733 chlorid antimonitý sú látky triedy 8.

609

513

UN 0224 azid bárnatý, suchý alebo navlhčený s menej ako 50 % hm. vody je látka
triedy 1. UN 1571 azid bárnatý, navlhčený s najmenej 50 % hm. vody je látka triedy
4.1. UN 1854 zliatiny bária, samozápalné sú látkami triedy 4.2. UN 1445 chlorečnan
bárnatý, pevný, UN 1446 dusičnan bárnatý, UN 1447 chloristan bárnatý, pevný,
UN 1448 manganistan bárnatý, UN 1449 peroxid bárnatý, UN 2719 bromičnan
bárnatý, UN 2741 chlórnan bárnatý s obsahom viac ako 22 % voľného chlóru,
UN 3405 chlorečnan bárnatý, roztok a UN 3406 chloristan bárnatý, roztok sú látkami
triedy 5.1. UN 1565 bárium kyanid a UN 1884 oxid bárnatý sú látky triedy 6.1

514

UN 2464 dusičnan berylnatý je látkou triedy 5.1.

515

UN 1581 zmes chlorpikrínu a metylbromidu a UN 1582 zmes chlóropikrínu
a metylchloridu sú látky triedy 2.

516

UN 1912 zmes metylchloridu a metylénchloridu je látkou triedy 2.

517

UN 1690 fluorid sodný, pevný, UN 1812 fluorid draselný, pevný, UN 2505 fluorid
amónny, UN 2674 fluórokremičitan sodný, UN 2856 fluórokremičitany, i. n.,
UN 3415 fluorid sodný, roztok a UN 3422 fluorid draselný, roztok sú látkami
triedy 6.1.

518

UN 1463 oxid chrómový, bezvodý (kyselina chrómová, pevná) je látkou triedy 5.1.

519

UN 1048 brómovodík, bezvodý je látkou triedy 2.

520

UN 1050 chlorovodík, bezvodý je látkou triedy 2.

521

Pevné chloritany a hypochloritany sú látky triedy 5.1.

522

UN 1873 kyselina chloristá, vodný roztok, obsahujúca viac ako 50 % hm., ale najviac
72 % hm. čistej kyseliny, je látkou triedy 5.1. Roztoky kyseliny chloristej obsahujúce
viac ako 72 % hm. čistej kyseliny alebo zmesi kyseliny chloristej s akoukoľvek
kvapalnou látkou inou ako voda sa na prepravu neprijímajú.

523

UN 1382 sulfid draselný, bezvodý a UN 1385 sulfid sodný bezvodý a ich hydráty s
menej ako 30 % kryštalickej vody a UN 2318 hydrosulfid sodný obsahujúci menej ako
25 % kryštalickej vody sú látky triedy 4.2.

524

UN 2858 povrchovo upravené výrobky zo zirkónu s hrúbkou najmenej 18 µm sú látky
triedy 4.1.

525

Roztoky anorganických kyanidov s celkových obsahom kyanidových iónov viac ako
30 % sa musia zaradiť do obalovej skupiny I, roztoky s celkovým obsahom
kyanidových iónov viac ako 3 % a najviac 30 % do obalovej skupiny II a roztoky s
obsahom kyanidových iónov viac ako 0,3 % a najviac 3 % do obalovej skupiny III.

526

UN 2000 celuloid je zatriedený do triedy 4.1.

528

UN 1353 tkaniny alebo výrobky napustené slabo nitrovanou celulózou, ktoré nie sú
samozohrievajúce, sú predmetmi triedy 4.1.

529

UN 0135 fulminát ortuti, navlhčený, obsahujúci najmenej 20 % vody alebo zmesi
alkoholu a vody je látkou triedy 1. Chlorid ortutnatý (kalomel) je látkou triedy 9
(UN 3077).

610

530 UN 3293 vodný roztok hydrazínu obsahujúci najviac 37 % hm. hydrazínu je látkou
triedy 6.1.
531

Zmes s bodom vzplanutia pod 23 °C obsahujúca viac ako 55 % nitrocelulózy s
hocijakým obsahom dusíka alebo obsahujúca viac ako 55 % nitrocelulózy a s viac ako
12,6 % hm. dusíka v sušine sú látky triedy 1 (pozri UN 0340 alebo UN 0342) alebo
triedy 4.1.

532

UN 2672 čpavkový roztok obsahujúci najmenej 10 %, ale najviac 35 % čpavku, je
látkou triedy 8.

533

UN 1198 roztoky formaldehydu horľavé sú látky triedy 3. Roztoky formaldehydu
nehorľavé, obsahujúce menej ako 25 % formaldehydu nie sú subjektom požiadaviek
ADR.

534

Keďže za určitých klimatických podmienok môže byť pri 50 °C hodnota tlaku
nasýtených pár benzínu vyššia ako 110 kPa (1,1 baru), ale najviac 150 kPa (1,5 baru),
je tento naďalej považovaný za látku s tlakom nasýtených pár pri 50 °C nie viac ako
110 kPa (1,1 baru).

535

UN 1469 dusičnan olovnatý, UN 1470 chloristan olovnatý, pevný a UN 3408
chloristan olovnatý, roztok sú látkami triedy 5.1.

536

Pre pevný naftalén pozri UN 1334.

537

UN 2869 zmes trichloridu titánu, nie samozápalná, je látka triedy 8.

538

Pre síru (v pevnom stave) pozri UN 1350.

539

Roztoky izokyanatanov s bodom vzplanutia najmenej 23 °C sú látky triedy 6.1.

540

UN 1326 práškové hafnium, navlhčené, UN 1352 práškový titán, navlhčený alebo
UN 1358 práškový zirkón, navlhčený, obsahujúci najmenej 25 % vody sú látky
triedy 4.1.

541

Zmesi nitrocelulózy s nižším obsahom vody, alkoholu alebo zvláčňovadla, ako sú
stanovené hraničné hodnoty, sú látky triedy 1.

542

Mastenec obsahujúci tremolit a/alebo aktinolit sa zaraďuje do tejto položky.

543

UN 1005 čpavok, bezvodý, UN 3318 čpavkový roztok obsahujúci viac ako 50 %
čpavku a UN 2073 čpavkový roztok obsahujúci viac ako 35 %, ale najviac 50 %
čpavku, sú látky triedy 2. Čpavkové roztoky obsahujúce najviac 10 % čpavku nie sú
subjektom požiadaviek ADR.

544

UN 1032 dimetylamín, bezvodý, UN 1036 etylamín, UN 1061 metylamín, bezvodý a
UN 1083 trimetylamín, bezvodý sú látky triedy 2.

545

UN 0401 sulfid dipikrilu, navlhčený, s obsahom vody menej ako 10 % hm. je látkou
triedy 1.

546

UN 2009 zirkón, suchý, zirkón vo forme plechu, pásov alebo stočeného drôtu
s hrúbkou najviac 18 µm je látkou triedy 4.2. Zirkón, suchý vo forme plechu, pásov
alebo stočeného drôtu s hrúbkou najmenej 254 µm nie je subjektom požiadaviek
ADR.

611

547

UN 2210 maneb alebo UN 2210 prípravky manebu v samozohrievajúcej sa forme sú
látky triedy 4.2.

548

Chlórsilány, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.

549

Chlórsilány s bodom vzplanutia do 23 °C, ktoré pri styku s vodou neuvoľňujú horľavé
plyny, sú látky triedy 3. Chlórsilány s bodom vzplanutia najmenej 23 °C, ktoré pri
styku s vodou neuvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 8.

550

UN 1333 cér vo forme dosiek, tyčí alebo ingotov je látkou triedy 4.1.

551

Roztoky izokyanatanov, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 23 °C, sú látky triedy 3.

552

Kovy a zliatiny kovov vo forme prášku alebo inej horľavej formy schopné
samovoľného zapálenia sú látky triedy 4.2. Kovy a zliatiny kovov vo forme prášku
alebo inej horľavej formy, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky
triedy 4.3.

553

Zmes peroxidu vodíka a kyseliny peroxyoctovej nesmie pri laboratórnych skúškach
(pozri Príručku o skúškach a kritériách, časť II, odsek 20) v skúšobnej forme
s dutinou vybuchnúť, ani sa vznietiť, ani po zahriatí v uzavretom priestore vykázať
žiaden účinok či výbušnú silu. Táto formulácia musí byť tepelne stabilná (teplota
samourýchľujúceho rozkladu pri 50 kg balení najmenej 60 °C) a na znecitlivenie sa
musí použiť kvapalná látka znášanlivá s kyselinou peroxyoctovou. Formulácie
nevyhovujúce týmto podmienkam sa musia považovať za látky triedy 5.2 (pozri
Príručku o skúškach a kritériách, časť II, odsek 20.4.3, písmeno (g)).

554

Hydridy kovov, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.
UN 2870 bórohydrid hlinitý alebo UN 2870 bórohydrid hlinitý v zariadeniach sú
látky triedy 4.2.

555

Kovy vo forme prachu alebo múčky, ktoré nie sú samozápalné a jedovaté, ktoré
napriek tomu pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.

556

Samozápalné organické zlúčeniny kovov a ich roztoky sú látky triedy 4.2. Horľavé
roztoky organických zlúčenín kovov v koncentráciách, ktoré pri styku s vodou ani
neuvoľňujú horľavé plyny, ani sa samovoľne nezapália, sú látky triedy 3.

557

Kovy vo forme prachu alebo múčky, samozápalné sú látky triedy 4.2.

558

Kovy a zliatiny kovov v samozápalnej forme sú látky triedy 4.2. Kovy a zliatiny
kovov, ktoré v styku s vodou neuvoľňujú horľavé plyny a nie sú samozápalné alebo
samozohrievacie, ale ktoré sa ľahko zapália, sú látky triedy 4.1.

559

Zmesi chlórnanu s amónnou soľou sa nesmú prijímať na prepravu. UN 1791
chlórnanový roztok je látkou triedy 8.

560

UN 3257 kvapalná látka so zvýšenou teplotou, i. n. s teplotou 100 °C alebo viac a
látka s bodom vzplanutia nižším ako jej bod vzplanutia (vrátane roztavených kovov
a roztopených solí) je látkou triedy 9.

561

Chlóromravčany predovšetkým so žieravými vlastnosťami sú látky triedy 8.

612

562

Samozápalné organické zlúčeniny kovov sú látky triedy 4.2. Organické zlúčeniny
kovov reagujúce s vodou, horľavé sú látky triedy 4.3

563

UN 1905 kyselina selénová je látkou triedy 8.

564

UN 2443 oxidochlorid vanadičný, UN 2444 chlorid vanadičitý a UN 2475 chlorid
vanaditý sú látky triedy 8.

565

Presne nešpecifikované odpady pochádzajúce z lekárskeho/veterinárneho ošetrovania
ľudí/zvierat alebo z biologického výskumu, ktoré pravdepodobne neobsahujú látky
triedy 6.2, sa musia zaradiť do tejto položky. Dekontaminované nemocničné odpady
alebo odpady z biologického výskumu, ktoré predtým obsahovali infekčné látky, nie
sú subjektom požiadaviek triedy 6.2.

566

UN 2030 hydrazín, vodný roztok s viac ako 37 % hm. hydrazínui je látkou triedy 8.

567

Zmesi obsahujúce viac ako 21 % obj. kyslíka sa musia zatriediť ako okysličovacie.

568

Azid bárnatý obsahujúci vodu pod stanovenou hraničnou hodnotou je látkou triedy 1,
UN 0224.

569 – 579 (Rezervované)
580

Cisternové vozidlá, špecializované vozidlá a osobitne vybavené vozidlá na voľne
loženú prepravu musia byť na oboch stranách a na zadnom čele označené podľa bodu
5.3.3. Cisternové kontajnery, prenosné cisterny, osobitné kontajnery a osobitne
vybavené kontajnery na voľne loženú prepravu musia byť takto označené na oboch
stranách a oboch čelách (koncoch).

581

Pod túto položku sú zaradené zmesi metylacetylénu a propadiénu s uhľovodíkmi,
ktoré ako:
Zmes P1 obsahuje najviac 63 % obj. metylacetylénu a propadiénu a najviac 24 % obj.
propánu a propylénu a najmenej 14 % obj. C4-nasýtených uhľovodíkov a ako
Zmes P2 obsahuje najviac 48 % obj. metylacetylénu a propadiénu a najviac 50 % obj.
propánu a propylénu a najmenej 5 % obj. C4-nasýtených uhľovodíkov,
ako aj zmesi propadiénu obsahujúce 1 až 4 % metylacetylénu.
Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu
(5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania označenie „zmes P1“
alebo „zmes P2“.

582

Pod túto položku sa medzi iným zaraďujú zmesi plynov označené písmenom „R ...“,
ktoré ako:
Zmes F1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,3 MPa (13 barov)
a hustotu pri 50 °C nie nižšiu ako dichlórfluórmetán (1,30 kg/l),
Zmes F2 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,9 MPa (19 barov)
a hustotu pri 50 °C nie nižšiu ako dichlórdifluórmetán (1,21 kg/l),
Zmes F3 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 3 MPa (30 barov)
a hustotu pri 50 °C nižšiu ako chlórdifluórmetán (1,09 kg/l).

613

POZNÁMKA: Trichlórfluórmetán (chladiarenský plyn R11), 1,1,2-trichlór-1,2,2trifluóretán
(chladiarenský
plyn
R113),
1,1,1-trichlór-2,2,2-trifluóretán
(chladiarenský plyn R113a), 1-chlór-1,2,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R133) a
1-chlór-1,1,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R133b) nie sú látky triedy 2. Môžu však
vstupovať do zloženia zmesí F1 až F3.
Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu
(5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania označenie „zmes F1“
„zmes F2“ alebo „zmes F3“.
583

Pod touto položkou sú medzi iným zaradené zmesi, ktoré ako:
Zmes A má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,1 MPa (11 barov) a
hustotu pri 50 °C najmenej 0,525 kg/l,
Zmes A01 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov)
a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,516 kg/l,
Zmes A02 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov) a
relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,505 kg/l,
Zmes A0 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov)
a hustotu pri 50 °C najmenej 0,495 kg/l,
Zmes A1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,1 MPa (21 barov)
a hustotu pri 50 °C najmenej 0,485 kg/l,
Zmes B1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov) a
relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,474 kg/l,
Zmes B2 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov) a
relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,463 kg/l,
Zmes B má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov)
a hustotu pri 50 °C najmenej 0,450 kg/l,
Zmes C má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 3,1 MPa (31 barov) a
relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,440 kg/l.
Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu
(bod 5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania jedno z
nasledujúcich označení:
–

„zmes A“ alebo „bután“

–

„zmes A01“ alebo „bután“

–

„zmes A02“ alebo „bután“

–

„zmes A0“ alebo „bután“

–

„zmes A1“

–

„zmes B1“

614

–

„zmes B2“

–

„zmes B“

–

„zmes C“ alebo „propán“.

Pri preprave v cisternách sa môže použiť obchodné pomenovanie "bután" alebo
"propán" len ako doplnok.
584

Tento plyn nie je subjektom požiadaviek RID/ADR:
–

ak je v plynnom stave,

–

ak obsahuje najviac 0,5 % vzduchu,

–

ak je v kovových bombičkách (na výrobu sódových alebo šumivých nápojov,
iskričky) bez poškodení, ktoré môžu oslabiť ich pevnosť,

–

ak je garantovaná nepriepustnosť uzáveru,

–

ak bombičky obsahujú najviac 25 g tohto plynu,

–

ak bombičky obsahujú najviac 75 g tohto plynu na 1 cm3 objemu.

585

Cinabarit (rumelka) nie je subjektom požiadaviek ADR.

586

Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme musia obsahovať viditeľný prebytok vody.
Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme, navlhčené, vyrobené mechanickým
spôsobom a s veľkosťou častíc najmenej 53 µm alebo vyrobené chemickou cestou a
s veľkosťou častíc najmenej 840 µm, nie sú subjektom požiadaviek ADR.

587

Stearan bária a titánan bária nie sú subjektom požiadaviek ADR.

588

Pevné hydratované formy bromidu hlinitého a chloridu hlinitého nie sú subjektom
požiadaviek ADR.

589

Suché zmesi chlórnanu vápenatého obsahujúce najviac 10 % použiteľného chlóru nie
sú subjektom požiadaviek ADR.

590

Hexahydrát chloridu železitého nie je subjektom požiadaviek ADR.

591

Síran olovnatý obsahujúci najviac 3 % voľnej kyseliny nie je subjektom požiadaviek
ADR.

592

Prázdne nevyčistené obaly (vrátane prázdnych nádob IBC a veľkých obalov), prázdne
cisternové vozidlá, prázdne snímateľné cisterny, prázdne prenosné cisterny, prázdne
cisternové kontajnery a prázdne malé kontajnery, ktoré obsahovali túto látku, nie sú
subjektom požiadaviek ADR.

593

Tento plyn určený na chladenie napríklad lekárskych a biologických vzoriek vtedy, ak
sa nachádzajú v nádobách s dvojitými stenami, ktoré vyhovujú ustanoveniam obalovej
inštrukcie P203 (12) bodu 4.1.4.1, nie je subjektom požiadaviek ADR.

615

594

Nasledujúce predmety vyrobené a naplnené v súlade s predpismi vyrábajúceho štátu
a balené do pevných vonkajších obalov nie sú subjektom požiadaviek ADR:
– UN 1044 hasiace prístroje, vybavené ochranou proti neúmyselnému vyprázdneniu,
– UN 3164 predmety stlačené pneumaticky alebo hydraulicky, vyrobené s cieľom
vydržať tlaky väčšie, ako je ich vnútorný tlak plynu, pôsobením prenosu sily,
vnútornej pevnosti alebo konštrukcie.

596

Kadmiové pigmenty, také ako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli
vyšších mastných kyselín (napríklad stearan kadmia), nie sú subjektom požiadaviek
ADR.

597

Roztoky kyseliny octovej s najviac 10 % hm. čistej kyseliny nie sú subjektom
požiadaviek ADR.

598

Nasledujúce predmety nie sú subjektom požiadaviek ADR:
(a)

(b)

Nové akumulátory vtedy:
–

ak sú zabezpečené takým spôsobom, že sa nemôžu zošmyknúť, padnúť
alebo poškodiť,

–

ak sú vybavené zariadením na prenášanie, pokiaľ nie sú primeraným
spôsobom uložené, napríklad na paletách,

–

ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad
alebo kyselín,

–

ak sú chránené proti krátkemu spojeniu.

Použité akumulátory vtedy:
–

ak ich obaly sú nepoškodené,

–

ak sú zabezpečené takým spôsobom, že nemôžu prepúšťať, zošmyknúť
sa, padnúť alebo poškodiť sa, napríklad uložené na paletách,

–

ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad
alebo kyselín,

–

ak sú chránené proti krátkemu spojeniu.

Pod pojmom „použité akumulátory“ sa rozumejú akumulátory prevážané na
recyklovanie po uplynutí lehoty ich životnosti.
599

Vyrobené predmety alebo prístroje obsahujúce najviac 1 kg ortuti nie sú subjektom
požiadaviek ADR.

600

Oxid vanadičný, roztavený a stuhnutý nie je subjektom požiadaviek ADR.

601

Farmaceutické výrobky určené na priame použitie, napríklad kozmetika, drogy a
lieky, ktoré sú látkami vyrobenými a zabalenými v malospotrebiteľských obaloch
a určené na osobnú spotrebu alebo do domácnosti, nie sú subjektom požiadaviek
ADR.

616

602

Sulfidy fosforu, ktoré obsahujú žltý a biely fosfor, nesmú byť prijaté na prepravu.

603

Kyanovodí, bezvodý, nezodpovedajúci opisu pre UN 1051 alebo UN 1614, nesmie
byť prijatý na prepravu. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) obsahujúci menej ako
3 % vody je stabilný, ak hodnota jeho pH je 2,5 ± 0,5 a kvapalná látka je číra
a bezfarebná.

604

Bromičnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi bromičnanov s amónnymi soľami
nesmú byť prijaté na prepravu.

605

Chlorečnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chlorečnanov s amónnymi soľami
nesmú byť prijaté na prepravu.

606

Chloristan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chloritanov s amónnymi soľami
nesmú byť prijaté na prepravu.

607

Zmesi dusičnanu draselného a dusitanu sodného s amónnymi soľami nesmú byť
prijaté na prepravu.

608

Manganistan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi manganistanov s amónnymi
soľami nesmú byť prijaté na prepravu.

609

Tetranitrometán obsahujúci horľavé nečistoty nesmie byť prijatý na prepravu.

610

Preprava tejto látky, keď obsahuje viac ako 45 % kyanovodíka, je zakázaná.

611

Dusičnan amónny obsahujúci viac ako 0,2 % horľavých látok (vrátane akýchkoľvek
organických látok vyjadrených ako uhlík) nesmie byť prijatý na prepravu, okrem
prípadov, keď je zložkou látky alebo predmetu triedy 1.

612

(Rezervované)

613

Roztok kyseliny chlorečnej obsahujúci viac ako 10 % kyseliny chlorečnej a zmesi
kyseliny chlorečnej s akoukoľvek kvapalinou, inou ako voda, nesmie byť prijatý na
prepravu.

614

2,3,7,8-tetrachlórodibenzo-p-dioxín (TCDD) v koncentráciách považovaných za
vysoko jedovaté podľa kritérií uvedených v 2.2.61.1 nesmie byť prijatý na prepravu.

615

(Rezervované)

616

Látky obsahujúce viac ako 40 % kvapalných esterov kyseliny dusičnej musia
vyhovovať skúške na výpotok uvedenej v 2.3.1.

617

Navyše sa k typu výbušniny musí ešte na kusovej zásielke vyznačiť obchodný názov
konkrétnej výbušniny a musí sa špecifikovať v dopravnom doklade.

618

V nádobách obsahujúcich 1,2-butadiénu nesmie koncentrácia kyslíka v plynnej fáze
prekročiť 50 ml/m3.

619 – 622 (Rezervované)

617

623

UN 1829 oxid sírový musí byť brzdený. Oxid sírový s čistotou najmenej 99,95 % sa
môže prepravovať v cisternách bez inhibítora pod podmienkou, že sa udržuje teplota
najmenej 32,5 °C. Pri preprave tejto látky v cisternách bez inhibítorov, pri teplote
najmenej 32,5 °C, sa v dopravných dokladoch musí uviesť špecifikácia „Preprava pri
najnižšej teplote produktu 32,5 °C.“

625

Kusové zásielky s obsahom týchto predmetov musia byť jasne označené takto:
„UN 1950 AEROSÓLY“

626 – 627 (Rezervované)
632

Musia byť považované za samovoľne horľavé (samozápalné).

633

Obaly a malé kontajnery obsahujúce túto látku musia mať nasledujúce označenie:
„Skladujte mimo zdroja zapálenia“. Toto označenie musí byť uvedené v úradnom
jazyku odosielajúcej krajiny, a ak týmto jazykom nie je angličtina, francúzština alebo
nemčina, potom aj v angličtine, vo francúzštine alebo v nemčine, ak dohody
uzatvorené medzi krajinami zúčastnenými na preprave nestanovujú inak.

634

Kusové zásielky obsahujúce látky prepravované v schladenom skvapalnenom dusíku
sa navyše musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 2.2.

635

Obaly obsahujúce tieto predmety nemusia byť označené bezpečnostnou značkou
podľa vzoru č. 9, ak tento predmet nie je úplne uzavretý v obale, prepravkách alebo
iným spôsobom brániacim identifikácii predmetu.

636 (a)

637

Použité lítiové monočlánky a batérie vyzbierané a pripravené na prepravu na
likvidáciu medzi spotrebiteľským zberným bodom a medziľahlým
spracovateľským závodom, spolu s ostatnými nelítiovými monočlánkami alebo
batériami alebo samotné, nepodliehajú ostatným ustanoveniam ADR vtedy, ak
spĺňajú nasledujúce podmienky:
(i)

hrubá hmotnosť každého lítiového monočlánku alebo batérie nepresahuje
250 g,

(ii)

sú splnené ustanovenia obalovej inštrukcie P903b (2).

(b)

Články nachádzajúce sa v príslušenstve nesmú byť schopné vybitia sa počas
prepravy do takej miery, že by napätie v otvorenom okruhu kleslo pod hodnotu
2 voltov alebo dvoch tretín nevybitého článku, podľa toho, ktorá z týchto
hodnôt je nižšia.

(c)

Kusové zásielky obsahujúce použité články alebo batérie v neoznačených
obaloch musia niesť nápis „Použité lítiové články“.
Geneticky pozmenené mikroorganizmy sú tie, ktoré nie sú nebezpečné ľuďom a
zvieratám, ale ktoré by mohli zmeniť zvieratá, rastliny, mikrobiologické látky a
ekosystémy takým spôsobom, ktorý sa prirodzene nevyskytuje. Geneticky
pozmenené mikroorganizmy, ktorých úmyselné vypustenie do životného
prostredia bolo dohodnuté 1, nie sú subjektom požiadaviek triedy 9.
Živé stavovce alebo bezstavovce sa nesmú používať na prepravu týchto látok
zaradených pod týmto identifikačným číslom, iba ak nie je možné prepraviť túto

618

látku iným spôsobom. Pri preprave skaziteľných látok pod týmto
identifikačným číslom sa musí uviesť primeraná informácia, napríklad:
„Chladiť na +2 °C až +4 °C“ alebo „Prepravujte v zmrazenom stave“ alebo
„Chrániť pred mrazom“.
638

Látky vzťahujúce sa na samoreaktívne látky (pozri bod 2.2.41.1.19).

639

Pozri bod 2.2.2.3, klasifikačný kód 2F, UN 1965, Poznámka 2.

640

Fyzikálne a technické vlastnosti uvedené v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2 stanovujú
na prepravu látok rovnakej obalovej skupiny v cisternách ADR rozdielne cisternové
kódy.
Za účelom stanovenia týchto fyzikálnych a technických vlastností výrobku
prepravovaného v cisterne sa pri preprave len v cisternách ADR k osobitných
požiadavkám v prepravnom doklade musí pridať nasledujúca veta:
„Osobitné ustanovenie 640X“, kde „X“ je veľké písmeno, ktoré je uvedené za
odkazom na osobitné ustanovenie 640 v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2.
Týchto podrobností sa však možno vzdať v prípade prepravy v takom type cisterny,
ktorá pre látky špecifickej obalovej skupiny, osobitného čísla UN, prinajmenšom
vyhovuje najprísnejším požiadavkám.

642 S výnimkou, ako je schválená v bode 1.1.4.2, táto položka Vzorových odporúčaní OSN
sa nesmie použiť na prepravu roztokov čpavkového hnojiva s voľným čpavkom.
643

Obaľovaný kameň alebo spoločná asfaltová zmes nie je subjektom požiadaviek
triedy 9.

644

Táto látka je povolená na prepravu za predpokladu:
–

že pH odmerané v 10 % vodnom roztoku prepravovanej látky je medzi 5 a 7,

–

roztok neobsahuje viac ako 0,2 % horľavého materiálu alebo zlúčenín chlóru v
takých množstvách, že úroveň chlóru prekročí 0,02 %.

645

Klasifikačný kód, ako je uvedený v stĺpci (3b) tabuľky A kapitoly 3.2, sa musí použiť
len so súhlasom príslušného orgánu členskej strany ADR udeleným pred prepravou.

646

Uhlie aktivované vodnou parou nie je subjektom požiadaviek ADR.

647

Preprava vínneho octu a kyseliny octovej s najviac 25 % hm. čistej kyseliny je
predmetom len nasledujúcich požiadaviek:
(a)

obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny musia byť vyrobené
z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu, ktorý je permanentne odolný proti korózii
z vínneho octu/kyseliny octovej, potravinárskej;

________
Pozri v osobitnej časti C smernica 90/220/EEC (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, č. L 117 z
8. mája 1990, s. 18 - 20), ktorou sa stanovujú schvaľovacie postupy pre Európske spoločenstvo.

1

619

(b)

obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia podrobiť
vizuálnej prehliadke vlastníkom najmenej raz za rok. Výsledky prehliadky sa
musia zaznamenať a záznamy uschovávať najmenej jeden rok. Poškodené obaly
vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa nesmú plniť;

(c)

obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia plniť spôsobom,
ktorý zabráni rozliatie alebo priľnutie na vonkajšom povrchu;

(d)

zámky a uzávery musia byť odolné proti vínnemu octu/kyseline octovej,
potravinárskej. Obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia
hermeticky uzatvoriť osobou poverenou balením a/alebo plnením tak, aby pri
normálnych podmienkach prepravy nedošlo k žiadnemu úniku;

(e)

kombinované obaly s vnútorným obalom vyrobeným zo skla alebo plastu (pozri
obalovú inštrukciu P001 v bode 4.1.4.1), ktoré úplne spĺňajú všeobecné obalové
požiadavky bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8, sa
môžu používať.

648

Veci napustené s týmto pesticídom, ako sú nepriedušne obalené misky zo zvlášť
pevnej lepenky, papierové prúžky, vatové tampóny alebo plastové dosky, nepodliehajú
ustanoveniam ADR.

649

Na stanovenie počiatočného bodu varu uvedeného v bode 2.2.3.1.3 obalovej skupine I,
je vhodný skúšobný postup podľa normy ASTM D86-012.
Látky, ktorých počiatočný bod varu je vyšší ako 35 ºC, stanovené týmto postupom, sú
látkami patriacimi do obalovej skupiny II a musia sa zatriediť v súlade s príslušnou
položkou tejto obalovej skupiny.

650

Odpady pozostávajúce zo zvyškov obalov, stvrdnutých zvyškov a kvapalných zvyškov
farieb sa môžu prepravovať podľa podmienok pre obalovú skupinu II. Okrem
ustanovení pre UN 1263 obalová skupina II, sa tento odpad môže baliť a prepravovať
za dodržania nasledujúcich podmienok:
(a)

odpad sa môže baliť v súlade s obalovou inštrukciou P002 bodu 4.1.4.1 alebo
obalovou inštrukciou IBC006 bodu 4.1.4.2;

(b)

odpad možno baliť do pružných nádob IBC typov 13H3, 13H4 a 13H5
v prepravných obaloch s plnými stenami;

(c)

skúšky obalov a nádob IBC uvedené v (a) a (b) vyššie sa môžu vykonávať
v súlade s požiadavkami kapitol 6.1 alebo 6.5 pre pevné látky, podľa vhodnosti,
na základe technických podmienok obalovej skupiny II;
Skúšky sa musia vykonávať s obalmi a nádobami IBC naplnenými
reprezentatívnou vzorkou odpadu, akoby pripraveného na prepravu;

____________
2
Štandardný skúšobný postup pre destiláciu ropných produktov za atmosférického tlaku, zverejnený
v septembri 2001 v ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O.Box C700, West Conshohocken, PA
19428-2959, Spojené štáty americké
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(d)

preprava voľne loženého odpadu vo vozidlách zakrytých plachtou, uzavretých
kontajneroch alebo veľkých kontajneroch zakrytých plachtou s plnými stenami
je povolená. Karoséria vozidla alebo kontajnera musia byť nepriepustné alebo
znepriepustnené, napríklad vhodným a dostatočne hrubým vnútorným
obložením;

(e)

ak sa odpad prepravuje za podmienok tohto osobitného ustanovenia, veci sa
v súlade s bodom 5.4.1.1.3 musia v dopravnom doklade deklarovať
nasledujúcim spôsobom: „ODPAD, UN 1263, FARBY, 3, II“.

Osobitné ustanovenie V2 (1) sa použije len pri obsahu čistej výbušniny viac ako
3000 kg (4000 kg s prípojným vozidlom).
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KAPITOLA 3.4
VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA NEBEZPEČNÝCH VECÍ BALENÝCH V OBMEDZENÝCH
MNOŽSTVÁCH
3.4.1

Všeobecné požiadavky

3.4.1.1

Obaly, ktoré sú používané v súlade s bodmi 3.4.3 až 3.4.6 ďalej, musia zodpovedať len
všeobecným ustanoveniam v bodoch 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

3.4.1.2

Najvyššia celková hmotnosť kombinovaného obalu nesmie presiahnuť 30 kg a pri
podložkách obalených zmršťovacími alebo naťahovacími fóliami nesmie presiahnuť 20 kg.
POZNÁMKA: Obmedzenie pre kombinované obaly sa netýka prípadov pri použití LQ5.

3.4.1.3

Nebezpečné veci, ktoré sú predmetom najvyšších obmedzení podľa bodu 3.4.1.2
a jednotlivých obmedzení v tabuľke 3.4.6, môžu byť balené spolu s inými predmetmi alebo
látkami za predpokladu, že v prípade úniku nebudú nebezpečne reagovať.

3.4.2

Ak je v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 uvedený kód LQ0 pre danú látku alebo predmet, tak
látka alebo predmet zabalené v obmedzených množstvách nie sú oslobodené od žiadnych
použiteľných ustanovení príloh A a B, pokiaľ v týchto prílohách nie je uvedené niečo iné.

3.4.3

Iba ak nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je
uvedený jeden z kódov LQ1 alebo LQ2 pre danú látku alebo predmet, pri preprave tejto
látky alebo predmetu sa nepoužijú ustanovenia iných kapitol ADR za predpokladu, že:

3.4.4

(a)

sú dodržané ustanovenia bodu 3.4.5 (a) až (c), s ohľadom na tieto ustanovenia sa
predmety musia považovať za vnútorné obaly,

(b)

vnútorné obaly vyhovujú podmienkam bodov 6.2.1.2 a 6.2.4.1 až 6.2.4.3.

Iba ak nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je
uvedený kód LQ3 pre danú látku alebo predmet, pri preprave tejto látky alebo predmetu sa
nepoužijú ustanovenia iných kapitol ADR za predpokladu, že:
(a)

látka je prepravovaná v kombinovaných obaloch, kde ako vonkajšie obaly sú povolené:
oceľové alebo hliníkové sudy s odoberateľným vekom,
oceľové alebo hliníkové kanistry s odoberateľným vekom,
preglejkové alebo lepenkové sudy,
sudy alebo kanistry z plastu s odoberateľným vekom,
debny z prírodného dreva, preglejky, drevotrieskových materiálov, zo zvlášť pevnej
lepenky, plastu, ocele alebo hliníka
a budú skonštruované tak, že budú spĺňať zodpovedajúce konštrukčné požiadavky
bodu 6.1.4,
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(b)

najvyššie povolené čisté množstvo na jeden vnútorný obal uvádzané v stĺpcoch (2)
alebo (4) a na jednu kusovú zásielku uvádzané v stĺpcoch (3) alebo (5) tabuľky 3.4.6
sa nesmie prekročiť,

(c)

každý obal musí byť zreteľne a trvalo označený:
(i)

identifikačným číslom UN vecí v ňom obsiahnutých, ako je uvedené v stĺpci (1)
tabuľky A kapitoly 3.2, ktorému predchádzajú písmená „UN“,

(ii)

v prípade rôznych vecí s rôznymi číslami UN v jednotlivom obale:
–

číslami UN vecí obsiahnutých v ňom, ktorým predchádzajú písmená
„UN“, alebo

–

písmenami „LQ“ 1.

Tieto značky musia byť kosoštvorcového tvaru, s obrúbeným okrajom, ktorých rozmery
musia byť najmenej 100 x 100 mm. Šírka čiary obrubujúcej kosoštvorec musí byť najmenej
2 mm; číslo musí mať výšku najmenej 6 mm. Keď je v kusovej zásielke viac ako jedna
látka zaradená do rôznych UN čísiel, kosoštvorec musí byť dostatočne veľký, aby obsiahol
príslušné UN čísla. Ak si to vyžaduje veľkosť kusovej zásielky, môžu byť rozmery
zmenšené za predpokladu, že značky zostanú zreteľne viditeľné.
3.4.5

Pokiaľ nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je
uvedený jeden z kódov LQ4 až LQ19 a LQ22 až LQ28 pre danú látku alebo predmet, pri
preprave tejto látky alebo predmetu sa nepoužijú ustanovenia iných kapitol ADR za
predpokladu, že:
(a)

látka je prepravovaná:
–

v kombinovaných obaloch zodpovedajúcich predpísaným požiadavkám v bode
3.4.4 (a) alebo

–

v kovových alebo plastových vnútorných obaloch, ktoré sa nemôžu rozbiť alebo
ľahko prepichnúť, umiestnených na podložkách obalených v zmršťovacích
alebo naťahovacích fóliách,

(b)

najvyššie povolené čisté množstvo na jeden vnútorný obal uvádzané v stĺpcoch (2)
alebo (4) a na jednu kusovú zásielku uvádzané v stĺpcoch (3) alebo (5) tabuľky 3.4.6
sa nesmie prekročiť;

(c)

každá kusová zásielka je označená zreteľným a trvalým spôsobom uvedeným v bode
3.4.4 (c).

________
1

Písmená LQ sú skrátením anglických slov Limited Quantities (obmedzené množstvo). Písmená „LQ“ nie
sú povolené IMDG kódom alebo Technickými inštrukciami ICAO.
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3.4.6

Tabuľka

Kombinované obaly a
Najvyššia čistá hmotnosť

Kódové
označenie
(1)
LQ0
LQ1
LQ2
LQ3 c
LQ4
LQ5
LQ6 c
LQ7 c
LQ8
LQ9
LQ10
LQ11
LQ12
LQ13
LQ14
LQ15
LQ16
LQ17
LQ18
LQ19
LQ20
LQ21
LQ22
LQ23
LQ24
LQ25 d
LQ26 d
LQ27
LQ28

Vnútorné obaly umiestnené na podložkách
obalené zmršťovacou alebo naťahovacou
fóliou a
Najvyššia čistá hmotnosť

Na vnútorný obal
Na kusovú zásielku b Na vnútorný obal
(2)
(3)
(4)
Nie je žiadna výnimka podľa podmienok bodu 3.4.2
120 ml
120 ml
1l
1l
500 ml
1l
nepovolené
3l
1l
5l
neobmedzené
1l
5l
1l
5l
5l
3 kg
500 g
6 kg
3 kg
500 ml
500 ml
500 g
500 g
1 kg
1 kg
1l
1l
25 ml
25 ml
100 g
100 g
125 ml
125 ml
500 ml
2l
100 ml
1 kg
4 kg
500 g
3l
1l
rezervované
rezervované
rezervované
rezervované
rezervované
rezervované
1l
500 ml
3 kg
1 kg
6 kg
2 kg
1 kg
1 kg
500 ml
2l
500 ml
6 kg
6 kg
3l
3l

Na kusovú zásielku b
(5)

nepovolené

2l
4 kg
rezervované
rezervované

2l

a

Pozri bod 3.4.1.2.

b

Pozri bod 3.4.1.3.

c

V prípade homogénnych zmesí triedy 3 obsahujúcich vodu sa uvádzané množstvá týkajú len látok
triedy 3 obsiahnutých v týchto zmesiach.

d

Pri preprave látok s UN 2315, 3151, 3152 a 3432 v prístrojoch nesmú množstvá v jednotlivých
prístrojoch prekročiť hodnoty uvádzané na vnútorný obal. Prístroje sa musia prepravovať
v nepriepustných obaloch a úplné kusové zásielky musia vyhovovať ustanoveniam bodu 3.4.4. (a). Na
prepravu prístrojov sa nesmú používať podložky so zmršťovacou alebo naťahovacou fóliou.
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3.4.7

Prepravné obaly obsahujúce kusové zásielky podľa bodov 3.4.3, 3.4.4 alebo 3.4.5 sa musia
označiť, ako je požadované v bode 3.4.4 (c) pre každú položku nebezpečných vecí
nachádzajúcich sa v prepravnom obale, pokiaľ značky týkajúce sa všetkých nebezpečných
vecí nachádzajúcich sa v prepravnom obale nie sú viditeľné.
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