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LUOKKA 4.3.  AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN
JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

Yleistä

(Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

43 000-
43 099

1. Kuljetustapa

43 100-
43 110

Kuljettaminen irrallisena

43 111 (1) Kohdassa 11E (c), 12E (c), 13E (c), 14E (c), 17E (b) ja 20E (c) mainituja kiinteitä aineita
ja seoksia  (kuten valmisteet ja jätteet)  saa kuljettaa irrallisena  erityisesti tätä varten varuste-
tuissa ajoneuvoissa. Täyttö- ja tyhjennysaukkojen tulee olla sellaisia,  että ne voidaan sulkea
ilmatiiviisti. 

(2) Kohdan 13E (b) alumiinia, sulatuksen sivutuotetta tai alumiinia, uudelleen sulatuksen
sivutuotetta saa kuljettaa irrallisena hyvin ilmastoidussa peitteellä varustetussa ajoneuvossa.

(3) Kohdan 13E (c) alumiinia, sulatuksen sivutuotetta tai alumiinia, uudelleen sulatuksen
sivutuotetta, kohdan 15E (c) piirautaa, kohdan 12E (b) kalsiumsilisidiä paloina ja kohdan
12E (c) aineita paloina saa myös kuljettaa irrallisena peitteellä varustetuissa tai umpinaisissa
ajoneuvoissa. 

43 112-
43 117

Kuljettaminen kontissa

43 118 Reunanumerossa 43 111 mainittujen aineiden kuljettamiseen irrallisena käytettävien
pienkonttien tulee täyttää kyseisessä reunanumeroissa ajoneuvoille asetetut vaatimukset. 

43 119-
43 199

2. Kuljetusvälinettä ja sen varusteita koskevat erityismääräykset

43 200-
43 203

Ajoneuvotyypit

43 204 Luokan 4.3 aineita tai esineitä sisältäviä kolleja tulee kuljettaa vain umpinaisessa tai
peitteellä varustetussa ajoneuvossa.

43 205-
43 259

Muut varusteet

43 260 -

HUOM. 1: Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa on 1 päivästä tammikuuta 1997 lähtien oltava
lisäksi:

Muut varusteet

Reunanumerossa 10 260 mainittujen varusteiden lisäksi kuljetusyksikössä on oltava mukana
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vähintään 2 x 3 m suuruinen muovipeite.

HUOM. 2: Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa reunanumeron 10 260 määräyksiä, jotka
olivat voimassa 31 päivään joulukuuta 1996 saakka, voidaan käyttää 31 päivään
joulukuuta 1998 saakka 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaan tulleiden määräysten sijaan.

43 261-
43 299 

3. Yleiset toimintaohjeet

43 300-
43 320

Ajoneuvon valvonta

43 321 Reunanumeron 10 321 määräyksiä on sovellettava vain kuljetettaessa yli 10 000 kg erissä eri
kohdissa ryhmään (a) luokiteltuja aineita. 

43 322-
43 399

4. Kuormausta, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevat erityismääräykset

43 400-
43 402

Ajoneuvoa koskevat yhteenkuormauskiellot

43 403 4.3 luokan aineita sisältäviä kolleja, jotka on varustettu lipkkeella no. 4.3, ei saa kuormata
samaan ajoneuvoon kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeella 1, 1.4 (lukuunottamatta
yhteensopivuusryhmää S), 1.5, 1.6 tai 01.  

43 404-
43 413

Tavaran käsittely ja kuormaus

43 414 Kolleja käsiteltäessä on erityisesti estettävä niitä joutumasta kosketukseen veden kanssa.

43 415-
43 499

5. Ajoneuvojen ja konttien käyttöä koskevat erityismääräykset

 Merkintä ja lipukkeet  

Lipukkeet

43 500 Kuljetettaessa kiinteitä tai irrotettavia säiliöitä ja säiliökontteja sekä kuljettaessa vaarallisia
kiinteitä aineita irrallisena ajoneuvoissa tai konteissa, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet
(tyhjät, puhdistamattomat) tämän luokan aineita, ajoneuvo tulee varustaa lipukkeella no. 4.3.

Reunanumerossa 2482 (3) - (7) mainittuja aineita sisältävät tai sisältäneet edellä mainitut
ajoneuvot tulee varustaa myös kyseisen reunanumeron mukaisilla lipukkeilla.

43 501-
43 599 

6. Siirtymäkauden määräykset ja poikkeukset

(Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

43 600-
50 999


