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  Rn 551 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia, ks. rn 551a.1/

 Self-Accelarating Decomposition Temperature (SADT).2/

Luokka 5.2

Orgaaniset peroksidit

1. Aineluettelo

550 (1) Luokan 5.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain ne, jotka on lueteltu reu-
nanumerossa 551 tai jotka kuuluvat tämän reunanumeron ryhmänimikkeisiin, ovat reu-
nanumeroiden 550 (4) - 568 määräysten alaisia. Niitä pidetään näiden määräysten alaisina
aineina ja esineinä . 1/

Huom.  Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3 (3).

(2) Orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet eivät ole luokan 5.2 aineita,
jos ne:

- sisältävät enintään 1,0 % orgaanisesta peroksidista peräisin olevaa aktiivista happea
ja enintään 1,0 % vetyperoksidia;

- sisältävät enintään 0,5 % orgaanisesta peroksidista peräisin olevaa aktiivista happea
ja yli 1,0 % mutta enintään 7,0 % vetyperoksidia; tai

- ovat testitulosten perusteella tyyppiä G [ks. kohta (6)].
Huom.  Orgaanisen peroksidivalmisteen aktiivisen hapen määrä (%) saadaan kaavasta: 16 x þ (n  x c /m ), jossa:i  i i

   n  = peroksiryhmien lukumäärä orgaanista peroksidimolekyyliä i kohti;i

   c  = orgaanisen peroksidin i pitoisuus (massaprosentina); jai

   m  = orgaanisen peroksidin i molekyylimassa.i

(3) Seuraavien orgaanisten peroksidien kuljetus on kielletty luokan 5.2 aineiden ehdoilla:
- Tyypin A orgaaniset peroksidit [ks. käsikirja "Manual of Tests and Criteria" (kokeet

ja kriteerit), osa II, kappale 20.4.3 a)].
- Tyypin B ja C orgaaniset peroksidit, joiden itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT )2/

on enintään 50 EC; 
- Tyypin D orgaaniset peroksidit, jotka reagoivat kuumentamiseen suljetussa tilassa

voimakkaasti tai selvästi SADT-arvon ollessa enintään 50 EC tai jotka reagoivat
kuumentamiseen suljetussa tilassa heikosti tai ei ollenkaan SADT-arvon ollessa
enintään 45 EC; ja 

- Tyypin E ja F orgaaniset peroksidit, joiden SADT-arvo on enintään 45 EC.
Huom. SADT on alin lämpötila, jossa itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua aineelle kuljetuksen aikana
käytettävässä pakkauksessa. SADT-arvon tulee olla määritetty, jotta voidaan päättää, täytyykö aine kuljettaa
lämpötilavalvotuissa olosuhteissa. Määräykset SADT-arvon ja orgaanisen peroksidin reaktion kuumentamiseen
suljetussa tilassa määrittämiseksi ovat käsikirjassa "Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osassa II.
Määritelmä

(4) Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset aineet, jotka sisältävät bivalentin -O-O- rakenteen
ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat vetyatomit
on korvattu orgaanisilla radikaaleilla.

Ominaisuudet

(5) Orgaaniset peroksidit ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka normaalissa tai
kohotetussa lämpötilassa ovat alttiita itsestään kiihtyvälle eksotermiselle hajoamiselle. 
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Hajoaminen voi alkaa lämmön, hankauksen tai iskun vaikutuksesta taikka peroksidien
joutumisesta kosketukseen epäpuhtauksien (esim. happojen, raskasmetalliyhdisteiden, amii
nien) kanssa. Hajoamisnopeus kasvaa lämpötilan noustessa ja vaihtelee orgaanisen peroksi
din eri valmisteilla. Hajoaminen voi aiheuttaa haitallisten tai palavien kaasujen tai höyryjen
kehittymistä. Eräät orgaaniset peroksidit voivat hajota räjähdysmäisesti, erityisesti
suljetussa tilassa. Tätä ominaisuutta voidaan muuttaa laimenninlisäyksellä tai käyttämällä
sopivia pakkauksia. Monet orgaaniset peroksidit palavat kiivaasti. Orgaanisten peroksidien
joutumista silmiin tulee välttää. Eräät orgaaniset peroksidit voivat jo lyhyellä altistusajalla
aiheuttaa vakavia vaurioita silmän sarveiskalvolle tai syövyttää ihoa.

Orgaanisten peroksidien luokitus

(6) Orgaaniset peroksidit jaetaan seitsemään tyyppiin niiden aiheuttaman vaaran
perusteella. Luokitusperusteet niille aineille, joita ei ole reunanumerossa 551 nimeltä
mainittu, on annettu käsikirjan "the Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit),
osassa II. Orgaanisia peroksidityyppejä on tyypistä A, jonka kuljetus on kielletty pakkauk-
sessa, jossa se on testattu, tyyppiin G, joka ei ole luokan 5.2 määräysten alainen [ks. rn 561
(5)]. Luokitus tyyppeihin B - F riippuu suoraan pakkaukseen kuljetettavaksi sallitusta
enimmäismäärästä ainetta. 

(7) Orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet, jotka on lueteltu reunanume-
rossa 551, on jaettu kohtien 1 - 10 ryhmänimikkeisiin, YK-numerot 3101 - 3110.
Ryhmänimikkeet määrittelevät:

- orgaanisen peroksidin tyypin (B - F), ks. kohta (6);
- fysikaalisen tilan (nestemäinen/kiinteä), ks. rn 553 (1).

Näiden valmisteiden seokset voidaan luokitella orgaanisen peroksidin siihen tyyppiin, johon
seoksen vaarallisin komponentti kuuluu ja kuljettaa tämän tyypin ehdoilla. Kuitenkin, koska
kaksi stabiilia kompponenttia voi muodostaa termisesti vähemmän stabiilin seoksen,
seoksen itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT) on määritettävä.

(8) Orgaanisten peroksidien tai orgaanisten peroksidivalmisteiden tai -seosten, joita ei ole
reunanumerossa 551 nimeltä mainittu, luokituksen ja ryhmänimikkeen määrää turvatek-
niikan keskus.
Huom. 1.  Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on luokitellut orgaanisen
peroksidin, saa tätä luokitusta käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.
Huom. 2.  Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa luokituksen tekee alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos
alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu,
on varmennettava luokitus ja kuljetusehdot.

(9) Näytteet orgaanisista peroksideista tai orgaanisista peroksidivalmisteista, joita ei ole
aineluettelossa nimeltä mainittu ja joille ei ole saatavilla täydellistä testitulosten sarjaa ja
joita kuljetetaan lisätestejä tai arviointeja varten, on luokiteltava orgaanisten peroksidien
tyypin C soveltuvaan kohtaan edellyttäen, että seuraavat ehdot ovat täytetyt:  

- saatavilla olevien tietojen perusteella näyte ei ole vaarallisempi kuin tyypin B or-
gaaninen peroksidi;

- näyte on pakattu pakkaustavalla OP2 ja määrä vaunua tai suurkonttia kohden on
enintään 10 kg.

Orgaanisten peroksidien flegmatointi

(10) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi orgaaniset peroksidit flegmatoidaan usein
orgaanisilla nestemäisillä tai kiinteillä aineilla, epäorgaanisilla kiinteillä aineilla tai vedellä.
Jos aineen prosenttiosuus on määrätty, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä
lähimpään kokonaislukuun. Flegmatoinnin tulee olla sellainen, ettei orgaaninen peroksidi
voi pakkauksen vuotaessakaan väkevöityä vaarallisessa määrin.
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  Aktiivisen hapen määrä > 10,0 %.1/

(11) Jos yksittäiselle orgaaniselle peroksidivalmisteelle ei ole toisin ilmoitettu, sovelletaan
flegmatoimiseen käytettäviin laimentimiin seuraavaa(-via) määritelmää(-miä):

- tyypin A laimentimet ovat orgaanisia nesteitä, jotka ovat yhteensopivia orgaanisen
peroksidin kanssa ja joiden kiehumispiste on vähintään 150 EC. Tyypin A laimentimia
saa käyttää kaikkien orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen.

- tyypin B laimentimet ovat orgaanisia nesteitä, jotka ovat yhteensopivia orgaanisen
peroksidin kanssa ja joiden kiehumispiste on alle 150 EC mutta vähintään 60 EC ja
leimahduspiste vähintään 5 EC. Tyypin B laimentimia saa käyttää kaikkien orgaanisten
peroksidien flegmatoimiseen edellyttäen, että nesteen kiehumispiste on vähintään
60 EC suurempi kuin SADT-arvo 50 kg kollille.

(12) Muita kuin tyyppien A tai B laimentimia saa lisätä reunanumerossa 551 lueteltuihin
orgaanisiin peroksidivalmisteisiin edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia näiden kanssa. Kuiten-
kin vaihdettaessa tyypin A tai B liuotin kokonaan tai osittain muuhun erilaiset ominaisuudet
omaavaan liuottimeen on orgaaninen peroksidivalmiste luokiteltava uudelleen normaalin luokalle
5.2 hyväksytyn menetelmän mukaisesti.

(13) Vettä saa käyttää orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen vain reunanumeron 551 aine-
luettelossa ilmoitetuissa tapauksissa tai jos kohdan (8) mukaisessa turvatekniikan keskuksen tai
muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä orgaanisen
peroksidin kohdalla on merkintä "vedessä" tai "pysyvä vesidisperssio". Orgaaniset peroksi-
dinäytteet tai orgaaniset peroksidivalmistenäytteet, joita ei ole nimeltä mainittu reunanumerossa
551, saavat myös olla vedellä flegmatoituja edellyttäen, että kohdan (9) vaatimukset ovat täytetyt.

(14) Orgaanisia tai epäorgaanisia kiinteitä aineita saa käyttää orgaanisten peroksidien flegmatoi-
miseen edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia niiden kanssa. 

(15) Yhteensopivia nesteitä tai kiinteitä aineita ovat sellaiset, joilla ei ole haitallista vaikutusta
orgaanisen peroksidivalmisteen termiseen stabiilisuuteen ja niiden aiheuttamaan vaaran laatuun.

551 A. Orgaaniset peroksidit, jotka eivät edellytä lämpötilavalvontaa
Huom. Lämpötilavalvontaa edellyttävien orgaanisten peroksidien kuljetus rautatiellä on kielletty, ks. rn 550 (3).

1. b) 3101 orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, kuten:

Aine tyyppi A (ks. rn (ks. rn
Pitoisuus

(%)

Laimennin Pakkaustapa Lisälipuke

(%) 553) 559)

tert-Amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyli-
heksanoaatti

# 100 OP5 01

tert-Butyyliperoksiasetaatti >52-77 $ 23 OP5 01

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)syklohek-
saani

 >80-100 OP5 01

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-tri-
metyylisykloheksaani  >90-100 OP5 01

Metyylietyyliketoni(t)1/ # 52 $ 48 OP5 01, 8
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2 b)  3102 orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, kuten:

Aine Pitoisuus

(%)

Inertti
kiinteä

aine, (%)

Vesi

(%)

Pakkaus-
 tapa (ks.
rn 553)

Lisälipu-
ke (ks.
rn 559)

tert-Butyylimonoperoksimaleaatti

tert-Butyylimonoperoksiftalaatti

Dibentsoyyliperoksidi

Dibentsoyyliperoksidi

Di-4-klooribentsoyyliperoksidi

Di-2,4-diklooribentsoyyliperok-
sidi

2,2-Dihydroperoksipropaani

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyy-
liperoksi)heksaani

Di-(2-fenoksietyyli)-peroksidikar-
bonaatti

Disukkiniinihappoperoksidi 4/

3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-
tetraoksasyklononaani

3-Klooriperoksibentsoehappo

>52 - 100

≤ 100

>51 - 100

>77 - 94

≤ 77

≤ 77

≤ 27

>82 - 100

>85 - 100

>72 - 100

52 - 100

>57 - 86

≤ 48

≥ 73

≥ 14

≥ 6

≥ 23

≥ 23

OP5

OP5

OP2

OP4

OP5

OP5

OP5

OP5

OP5

OP4

OP4

OP1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

                                                       
4/  Veden lisääminen alentaa termistä stabiliteettia
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3 b)  3103 orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, kuten:

Aine Pitoisuus
(%)

Laimennin
tyyppi A

(%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks.
rn 553)

Lisä-
lipuke
(ks. rn
559)

n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyli-
peroksi)valeraatti >52 - 100 OP5

tert-Butyylihydroperoksidi >79 - 90 ≥ 10 OP5 8

tert-Butyylihydroperoksidi +
di-tert-butyyliperoksidi

≤ 82
+ ≥ 9 ≥ 7 OP5 8

tert-Butyylimonoperoksimaleaatti ≤ 52 ≥ 48 OP6

tert-Butyyliperoksiasetaatti >32 - 52 ≥ 48 OP6

tert-Butyyliperoksibentsoaatti >77 - 100 ≤ 22 OP5

tert-Butyyliperoksi-isopropyyli-
karbonaatti ≤ 77 ≥ 23 OP5

2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)-
butaani ≤ 52 ≥ 48 OP6

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-syklo-
heksaani >52 - 80 ≥ 20 OP5

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyli-
peroksi)heksyyni-3 5/

>52 - 86 ≥ 14 OP5

Etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperok-
si)butyraatti >77 - 100 OP5

tert-Butyyliperoksi-2-metyyli-
bentsoaatti

1,1-Di-(tert-amyyliperoksi)-syklo-
heksaani

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-
trimetyylisykloheksaani

Orgaaninen peroksidi, nestemäi-
nen, näyte 6/

≤ 100

≤ 82

>57 - 90

≥ 18

≥ 10

OP5

OP6

OP5

OP2

                                                       
5/  Hydroperoksidin määrä < 0,5 %.
6/  Ks. rn 550 (9).
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4 b)  3104 orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, kuten:

Aine Pitoisuus
(%)

Vesi
(%)

Pakkaustapa
(ks. rn 553)

Lisä-
lipuke
(ks. rn
559)

Dibentsoyyliperoksidi ≤ 77 ≥ 23 OP6

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)-
heksaani ≤ 82 ≥ 18 OP5

2,5-Dimetyyli-2,5-dihydroperoksiheksaani ≤ 82 ≥ 18 OP6

Sykloheksanoniperoksidi(t) ≤ 91 ≥ 9 OP6 8

Orgaaninen peroksidi, kiinteä, näyte 6/ OP2

5 b) 3105 orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, kuten:

Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyp-
pi A, (%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks. rn

553)

Lisälipuke
(ks. rn
559)

tert-Amyyliperoksibentsoaatti ≤ 96 ≥ 4 OP7

tert-Amyyliperoksi-2-etyyli-
heksyylikarbonaatti

≤ 100 OP7

Asetyyliasetoniperoksidi 7/ ≤ 42 ≥ 48 ≥ 8 OP7

Asetyylibentsoyyliperoksidi ≤ 45 ≥ 55 OP7

tert-Butyylihydroperoksidi 8/ ≤ 80 ≥ 20 OP7 8

tert-Butyylikumyyliperoksidi >42 - 100 OP7

tert-Butyyliperoksibentsoaatti >52 - 77 ≥ 23 OP7

tert-Butyyliperoksibutyylifu-
maraatti

≤ 52 ≤ 48 OP7

tert-Butyyliperoksidietyyli-
asetaatti + tert-Butyylipe-
roksibentsoaatti

≤33 + ≤33 ≥ 33 OP7

                                                       
7/  Aktiivisen hapen määrä ≤ 4.7 %.
8/  Laimentimen voi korvata di-tert-butyyliperoksidilla.
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Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyp-
pi A, (%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks. rn

553)

Lisälipuke
(ks. rn
559)

tert-Butyyliperoksi-2-etyyli-
heksyylikarbonaatti

≤ 100 OP7

1-(2-tert-Butyyliperoksi-iso-
propyyli)-3-isopropenyyli-
bentseeni

≤ 77 ≥ 23 OP7

tert-Butyyliperoksikrotonaatti ≤ 77 ≥ 23 OP7

tert-Butyyliperoksi-3,5,5-tri-
metyyliheksanoaatti >32 - 100 OP7

Di-tert-butyyliperoksiatse-
laatti

≤ 52 ≥ 48 OP7

Di-(tert-butyyliperoksi)-fta-
laatti

>42 - 52 ≥ 48 OP7

2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)-
propaani

≤ 52 ≥ 48 OP7

1,1 Di-(tert-butyyliperoksi)-
sykloheksaani >42 - 2 ≥ 48 OP7

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-bu-
tyyliperoksi)heksaani >52 - 100 OP7

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(3,5,5-
trimetyyliheksanoyyliperok-
si)heksaani ≤ 77 ≥ 23

OP7

Etyyli-3,3-di-(tert-amyylipero-
ksi)butyraatti ≤ 67 ≥ 33 OP7

Etyyli-3,3-di-(tert-butyylipero-
ksi)butyraatti ≤ 77 ≥ 23 OP7

3,3,6,6,9,9-Heksametyyli- 1,2-
,4,5-tetraoksisyklononaani ≤ 52 ≥ 48 OP7

p-Mentyylihydroperoksidi >72 - 100 OP7 8

Metyylietyyliketoniperoksi-

di(t)9/
≤ 45 ≥ 55 OP7

                                                       
9/ Aktiivisen hapen määrä ≤ 10,0 %.
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Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyp-
pi A, (%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks. rn

553)

Lisälipuke
(ks. rn
559)

Metyyli-isobutyyliketoniperok-
sidi(t) 10/

≤ 62 ≥ 19 OP7

Peroksietikkahappo, tyyppi D,
stabiloitu 11/

≤ 43 OP7 8

Pinanyylihydroperoksidi 56-100 OP7 8

Sykloheksanoniperoksidi(t) 12/ ≤ 72 ≤ 28 OP7

1,1,3,3-Tetrametyylibutyyli
hydroperoksidi ≤ 100 OP7

6 b) 3106 orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, kuten:  

Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyppi

A
(%)

Inertti
kiinteä

aine
(%)

Vesi Pakkaus-
tapa

(ks. rn
553)

Asetyyliasetoniperoksidi 13/pasta-
mainen ≤ 32 OP7

n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperok-
si)valeraatti ≤ 52 ≥ 48 OP7

tert-Butyylikumyyliperoksidi ≤ 42 ≥ 58 OP7

tert-Butyyliperoksibentsoaatti ≤ 52 ≥ 48 OP7

tert-Butyyliperoksi-2-etyylihek-
sanoaatti-2,2-di-(tert-butyylipe-
roksi)butaani

≤12 + ≤14 ≥ 14 ≥ 60 OP7

3-tert-Butyyliperoksi-3-fenyyli-
ftalidi ≤ 100 OP7

tert-Butyyliperoksistearyylikarbo-
naatti

≤ 100 OP7

                                                       
10/  Metyyli-isobutyyliketonia lisättävä vähintään 19 % laimennintyyppiin A.
11/ Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät käsikirjan "the
Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleen 20.4.3 d) kriteerit.
12/ Aktiivisen hapen määrä ≤ 9,0 %.
13/ Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.
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Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyppi

A
(%)

Inertti
kiinteä

aine
(%)

Vesi Pakkaus-
tapa

(ks. rn
553)

Dibentsoyyliperoksidi ≤ 62 ≥ 28 ≥ 10 OP7

Dibentsoyyliperoksidi >35 - 52 ≥ 48 OP7

Dibentsoyyliperoksidi 13/ pasta-
mainen

>52 - 62 OP7

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-
sykloheksaani ≤ 42 ≥ 13 ≥ 45 OP7

Di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti 13/

pastamainen ≤ 52 OP7

Di-(2-tert-butyyliperoksi-isopro-
pyyli) bentseeni(t) >42 - 100  ≥ 57 OP7

2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)pro-
paani ≤ 42 ≥ 13 ≥ 45 OP7

2,2-Di-(4,4-tert-butyyliperoksisy-
kloheksyyli)-propaani ≤42 ≥ 58 OP7

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-
trimetyylisykloheksaani ≤ 57 ≥ 43 OP7

Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi
pastamainen, sisältää silikoni
öljyä

≤ 52 OP7

Di-(2-fenoksietyyli)peroksidikar-
bonaatti ≤ 85 ≥ 15 OP7

Di-(1-hydroksisykloheksyyli)-
peroksidi ≤ 100 OP7

Di-isopropyylibentseenidihyd-
roperoksidi 14/

≤ 82 ≥ 5 ≥ 5 OP7

Di-4-klooribentsoyyliperoksidi 13/

pastamainen ≤ 52 OP7

Dilauroyyliperoksidi ≤ 100 OP7

Di-(4-metyylibentsoyyli)peroksidi,
pastamainen ≤ 52 OP7

                                                       
14/  1-isopropyylihydroperoksi-4-isopropyylihydroksibentseenin määrä ≤ 8%.
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Aine Pitoisuus
(%)

Laimen-
nin tyyppi

A
(%)

Inertti
kiinteä

aine
(%)

Vesi Pakkaus-
tapa

(ks. rn
553)

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyylipe-
roksi)heksaani ≤ 82 ≥ 18 OP7

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyli-
peroksi)heksaani-3 ≤ 52 ≥ 48 OP7

Distearyyliperoksidikarbonaatti ≤ 87 ≥ 13 OP7

Etyyli-3,3-di-(tert-butyylipe-
roksi)butyraatti ≤ 52 ≥ 48 OP7

3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-
tetraoksisyklononaani ≤ 52 ≥ 48 OP7

3-Klooriperoksibentsoehappo ≤ 57 ≥ 3 ≥ 40 OP7

3-Klooriperoksibentsoehappo ≤ 77 ≥ 6 ≥ 17 OP7

Sykloheksanoniperoksidi(t), 13/ 15/

pastamainen ≤ 72 OP7

Tetrahydronaftyylihydroperoksidi ≤ 100 OP7

7° (b) 3107 orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, kuten:

Aine Pitoisuus
(%)

Laimennin
tyyppi A

(%)

Laimen-
nin

tyyppi B
(%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa, ks.
rn 553

Lisä-
lipuke,
ks. rn
559

tert-Amyylihydroperok-
sidi

≤ 88 ≥ 6 ≥ 6 OP8

tert-Amyyliperoksi-
asetaatti

≤ 62 ≥ 38 OP8

Di-tert-amyyliperoksidi ≤ 100 OP8

tert-Butyylihydroperok-
sidi 16/

≤ 79 > 14 OP8 8

Dibentsoyyliperoksidi >36 - 42 ≥ 18 ≤ 40 OP8

                                                       
15/  Aktiivisen hapen määrä ≤ 9,0 %.
16/ Di-tert-butyyliperoksidin määrä < 6 %.
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Aine Pitoisuus
(%)

Laimennin
tyyppi A

(%)

Laimen-
nin

tyyppi B
(%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa, ks.
rn 553

Lisä-
lipuke,
ks. rn
559

Dibentsoyyliperoksidi >36 - 42 ≥ 58 OP8

Di-tert-butyyliperoksidi >32 - 100 OP8

1,1-Di-(tert-butyylipe-
roksi)sykloheksaani 17/ ≤ 27 ≥ 36 OP8

Di-(tert-butyyliperok-
si)ftalaatti

≤ 42 ≥ 58 OP8

1,1-Di-(tert-butyylipe-
roksi)-3,5,5-tri-
metyylisykloheksaani

≤ 57 ≥ 43 OP8

1,1-Di-(tert-butyylipe-
roksi)-3,5,5 trime-
tyylisykloheksaani

≤ 32 ≥ 26 ≥ 42 OP8

Kumyylihydroperoksidi  >90 - 98 ≤ 10 OP8 8

Metyylietyyliketonipe-
roksidi(t) 18/

≤ 40 ≥ 60 OP8

Peroksietikkahappo,
tyyppi E, stabiloitu 19/

≤ 43 OP8 8

                                                       
17/  Etyylibentseeniä lisättävä vähintään 36 % laimennintyyppiin A.
18/  Aktiivisen hapen määrä ≤ 8,2 %.
19/  Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät käsikirjan "the Manual of

Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleen 20.4.3" (e)  kriteerit, soveltuvin osin.



N:o 768 2815

8 b) 3108 orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, kuten:

Aine Pitoisuus

%

Inertti
kiinteä
aine, %

Vesi

%

Pakkaustapa
(ks. rn 553)

tert-Butyylimonoperoksimaleaatti 20/

pastamainen
≤ 52 OP8

Dibentsoyyliperoksidi 20/ pastamainen

tert-Butyylimonoperoksidimaleaatti

n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)-
valeraatti 

1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyyli)-3-
isopropenyylibentseeni

Dibentsoyyliperoksidi, pastamainen

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyli-
peroksi)heksaani, pastamainen

≤ 52

 ≤ 52

≤ 42

≤ 42

≤ 56,5

≤ 47

≥ 48

≥ 58

≥ 58

 ≥15

OP8

OP8

OP8

OP8

OP8

OP8

9 b) 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, kuten:

Aine Pitoi-
suus
(%)

Laimennin
tyyppi A

(%)

Laimen-
nin tyyp-
pi B, (%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks.
rn 553)

Lisälipuke
(ks. rn
559)

tert-Butyylihydroperoksidi ≤ 72 ≥ 28 OP8 8

tert-Butyyliperoksiasetaatti ≤ 32 ≥ 68 OP8

tert-Butyyliperoksiasetaatti 21/ ≤ 22 ≥ 78 OP8

tert-Butyyliperoksi-3,5,5-tri-
metyyliheksanoaatti

≤ 32 ≥ 68 OP8

Dibentsoyyliperoksidi, stabiili
vesidispersio

≤ 42 OP8

Di-tert-butyyliperoksidi 21/  ≤ 32 ≥ 68 OP8

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-
sykloheksaani

≤ 42 ≥ 58 OP8

                                                       
20/  Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.
21/  Laimennin tyyppi B, jonka kiehumispiste on > 110 °C.
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Aine Pitoi-
suus
(%)

Laimennin
tyyppi A

(%)

Laimen-
nin tyyp-
pi B, (%)

Vesi
(%)

Pakkaus-
tapa (ks.
rn 553)

Lisälipuke
(ks. rn
559)

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-
sykloheksaani

≤ 13 ≥ 13 ≥ 74 OP8

Dilauroyyliperoksidi,  stabiili
vesidispersio ≤ 42 OP8

2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-
butyyliperoksi)heksaani

≤ 52 ≥ 48 OP8

Isopropyylikumyylihydroperok-
sidi

≤ 72 ≥ 28 OP8 8

Kumyylihydroperoksidi 80 - 90 ≥ 10 OP8 8

Kumyylihydroperoksidi ≤ 80 ≥ 20 OP8

p-Mentyylihydroperoksidi ≤ 72 ≥ 28 OP8

Peroksietikkahappo, tyyppi F, 
stabiloitu  22/ ≤ 43 OP8 8

Pinanyylihydroperoksidi < 56 > 44 OP8

10 b) 3110 orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä, kuten:

Aine Pitoisuus
%

Inertti kiinteä
aine, %

Pakkaustapa
(ks. rn 553)

Dikumyyliperoksidi >42 - 100 ≤ 57 OP8

                                                       
22/  Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät käsikirjan "the
Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleen 20.4.3 f) kriteerit.
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B. Tyhjät pakkaukset

31. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC),
tyhjät säiliövaunut  ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 5.2 aineita.

551a (1) Aineluettelon kohtien 1 - 10 aineet ja esineet eivät ole näiden määräysten alaisia
lukuunottamatta jäljempänä kohtaa (2), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) kohtien 1 ja 3 nesteet: enintään 25 ml yksittäisessä sisäpakkauksessa;
b) kohtien 2 ja 4 kiinteät aineet: enintään 100 g yksittäisessä sisäpakkauksessa;

c) kohtien 5, 7 ja 9 nesteet: enintään 125 ml yksittäisessä sisäpakkauksessa;
d) kohtien 6, 8 ja 10 kiinteät aineet: enintään 500 g yksittäisessä sisäpakkauksessa;

Edellä mainittuja ainemääriä saa kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään
reunanumeron 1538 määräykset. Kollin massa saa olla enintään 30 kg.

Jos nämä ainemäärät on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen, saa niitä
kuljettaa myös ulkopakkauksen sijasta kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustoille  kiinnit-
ettynä, edellyttäen, että pakkauksen kokonaismassa on enintään 20 kg.

 Nämä ainemäärät saa pakata yhteen muiden esineiden ja aineiden kanssa edellyttäen, että
ne eivät pakkausten vuotaessa reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:
a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;
b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;
c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai
d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten reunanumeron
1500 (1), (2) ja (5) - (7) määräyksiä.

(2) -

Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole
allekirjoittaneet määräyksestä vapauttavaa monenkeskistä erillissopimusta: 
Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron
561 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat 'rajoitettu määrä'.  Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirja-
merkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

2. Kuljetusmääräykset 

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

552 (1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ja sellaisia, ettei rakenne-
aineilla, jotka joutuvat kosketuksiin sisällön kanssa, ole vaarallista vaikutusta sisältöön.
Pakkauksen täyttöaste saa olla enintään 93 %. Pakkausyhdistelmän sulloaineet eivät saa olla
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 helposti palavia eivätkä ne saa aiheuttaa orgaanisen peroksidin hajoamista sisäpakkausten
vuotaessa.

(2) Suurpakkausten (IBC) on täytettävä lisäyksen VI määräykset. 

(3) Reunanumeron 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti on käytettävä pakkausryh-
män II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X" taikka pakkausryhmän II
suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y". Pakkausryhmän I metallipakkauksia ei
kuitenkaan saa käyttää.

Huom. Luokan 5.2 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI,  ja säiliökonteissa, ks. lisäys X.

2. Erityispakkausmääräykset

553 (1) Luokan 5.2 aineiden pakkaustavat on lueteltu taulukossa ja on merkitty tunnuksella
OP1 - OP8. Viskooseja aineita pidetään kiinteinä aineina, jos niiden valumisaika DIN-
kupissa 20 EC:ssa aukon halkaisijan ollessa 4 mm on yli 10 minuuttia (tämä vastaa Ford-
kupilla no 4 yli 690 sekunnin valuma-aikaa 20 EC:ssa tai viskositeetti on yli 2,68 x 103

m /s).2

(2) Aineet ja esineet on pakattava reunanumeron 551 ja taulukon mukaisesti. Pienempää
kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa pienempää OP numeroa) saa käyttää, sitä
vastoin suurempaa kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa suurempaa OP numeroa)
ei saa käyttää.

Eri pakkaustavoille ilmoitetut määrät ovat enimmäismääriä, joita pidetään hyvän käytännön
mukaisina. Seuraavia pakkauksia saa käyttää:

- rn 1520, 1521, 1523, 1525 tai 1526 mukaisia tynnyreitä; tai
- rn 1522 tai 1526 mukaisia kanistereita; tai
- rn 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 tai 1532 mukaisia laatikoita; tai
- rn 1537 mukaisia yhdistettyjä pakkauksia (muovinen sisäastia)

edellyttäen että:
a) pakkaukset täyttävät lisäyksen V määräykset;
b) metallipakkauksia käytetään (mukaan lukien pakkausyhdistelmien sisäpakkaukset

sekä pakkausyhdistelmien ja yhdistettyjen pakkausten ulkopakkaukset) vain pak-
kaustavoille OP7 ja OP8;

c) pakkausyhdistelmissä lasisten sisäastioiden enimmäistäytös on enintään 0,5 kg tai
0,5 litraa.
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Taulukko. Enimmäismäärät pakkausta/kollia  kohti pakkaustavoille OP1 - OP8 a/

        Pakkaustapa OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8
Enimmäis-
määrä

a/ a/

Enimmäismäärä (kg) 0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 200 
kiinteille aineille ja
pakkausyhdistelmille
(nesteille ja kiinteille
aineille)

b/

Enimmäistäytös litroi- 0,5 - 5 - 30 60 60 225 
na nesteille c/

d/

Jos sarakkeessa on ilmoitettu kaksi arvoa, ensimmäinen tarkoittaa enimmäisnettomassaa sisäastiassa jaa/

jälkimmäinen koko kollin enimmäisnettomassaa.
kanistereille 60 kgb/

laatikoille 100 kg
Viskooseja nesteitä pidetään kiinteinä aineina, jos rn 553 (1) kriteerit täyttyvät.c/

kanistereille 60 litraa.d/

(3) Lipukkeella no. 01 varustettujen kollien tulee täyttää reunanumeron 102 (8) ja (9)
määräykset.

(4) Astiat ja suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohtien 1 b), 3 b), 5 b), 7 b) tai
9 b) aineita, joista vapautuu pieniä määriä kaasuja, on varustettava paineentasauslaitteella
reunanumeron 1500 (8) tai 1601 (6) mukaisesti.

554 Orgaanisille peroksideille tai orgaanisille peroksidivalmisteille, joita ei ole nimeltä mainittu
reunanumerossa 551, tulee oikea pakkaustapa valita seuraavilla menetelmillä:

a) Orgaaninen peroksidi tyyppi B:

Aineille ja esineille on käytettävä pakkaustapaa OP5, jos aine tai esine täyttää
käsikirjan  "the Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osan II kappa-
leen 20.4.3 b) kriteerit kyseiselle pakkaukselle. Jos orgaaninen peroksidi täyttää
nämä kriteerit ainoastaan pienemmässä pakkauksessa kuin pakkaustapojen OP5
mukaisissa (tämä tarkoittaa OP1 - OP4 mukaisissa pakkauksissa), niin silloin
pienempää OP numeroa vastaavaa pakkaustapaa on käytettävä.

b) Orgaaninen peroksidi tyyppi C:

Aineille ja esineille on käytettävä pakkaustapaa OP6 edellyttäen että, ne täyttävät
käsikirjan  "the Manual of Tests and Criteria" (kokeet ja kriteerit), osan II kohdan
20.4.3 c) kriteerit kyseiselle pakkaukselle. Jos orgaaninen peroksidi täyttää nämä
kriteerit vain pienemmässä pakkauksessa kuin pakkaustapojen OP6 mukaisissa,
niin silloin pienempää OP numeroa vastaavaa pakkaustapaa on käytettävä.

c) Orgaaninen peroksidi tyyppi D:

Pakkaustapaa OP7 on käytettävä.

d) Orgaaninen peroksidi tyyppi E:

Pakkaustapaa OP8 on käytettävä.
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e) Orgaaninen peroksidi tyyppi F:

Pakkaustapaa OP8 on käytettävä.

555 (1) Reunanumeron 551 kohtien 9 b) tai 10 b) aineita saa kuljettaa suurpakkauksissa
turvatekniikan keskuksen asettamilla ehdoilla, jos turvatekniikan keskus on testien
perusteella vakuuttunut, että kuljetus voidaan turvallisesti suorittaa. Testien tulee sisältää
ainakin seuraavat:

- osoittaa, että orgaaninen peroksidi täyttää käsikirjan "the Manual of Tests and
Criteria" (kokeet ja kriteerit) osa II, kappaleessa  20.4.3 (f) annetut luokitusperus-
teet;

- osoittaa yhteensopivuus kaikkien niiden materiaalien kanssa, jotka yleensä
joutuvat kosketuksiin aineen kanssa kuljetuksen aikana;

- tarvittaessa määrittää hätätapauksia varten varolaitteet; ja
- määritellä mahdollisesti tarvittavat erityisvaatimukset.

Huom. 1.  Edellä mainittuja aineita saa kuljettaa suurpakkauksissa myös muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman
toimivaltaisen viranomaisen edellä mainittujen testien perusteella asettamilla ehdoilla.
Huom. 2.  Kansainvälisissä kuljetuksissa edellä mainitut kuljetusehdot asettaa alkuperämaan toimivaltainen
viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys
ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava nämä kuljetusehdot.

(2) Seuraavia tyypin F orgaanisia peroksideja saa kuljettaa ilmoitetun tyyppisissä suurpak-
kauksissa, vaikka kohdan (1) ehdot eivät täyttyisi:

Aine IBC tyyppi Enimmäis-
tilavuus
(litraa)

3109 ORGANINEN PEROKSIDI, TYYPPI F, NESTEMÄINEN

tert-Butyyliperoksiasetaatti, enintään 32 % laimennin tyypissä A 31A 1250
31HA1 1000

tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, enintään 32 % laimennin 31A 1250
tyypissä A 31HA1 1000

Dibentsoyyliperoksidi, enintään 42 % stabiili vesidispersio 31H1 1000

Di-tert-butyyliperoksidi, enintään 32 % laimennin tyypissä A 31A 1250
31HA1 1000

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, enintään 42 % laimennin tyy- 31H1 1000
pissä A

Dilauroyyliperoksidi, enintään 42 %, stabiili vesidispersio 31HA1 1000

Isopropyylikumyylihydroperoksidi, enintään 31HA1 1250
72 % laimennin tyypissä A

Kumyylihydroperoksidi, enintään 90 % laimennin tyypissä A 31HA1 1250

p-Metyylihydroperoksidi, enintään 72 % 31HA1 1250
laimennin tyypissä A

Peroksietikkahappo, stabiloitu, enintään 17 % 31H1 1000



N:o 768 2821

(3) Metallisen tai täysseinäisellä metallikehikolla varustetun yhdistetty suurpakkauksen
räjähdysmäisen murtumisen estämiseksi varolaitteet tulee suunnitella siten, että ne pystyvät
tuulettamaan kaikki hajoamistuotteet ja höyryt, jotka kehittyvät vähintään yhden tunnin
tulipalon aikana (lämpökuormitus 110 kW/m ) tai itsekiihtyvän hajoamisen seurauksena.2

556-
557

3. Yhteenpakkaaminen

558 Luokan 5.2 aineita ei saa pakata yhteen muiden luokkien aineiden tai esineiden kanssa eikä
näiden määräysten alaisuuteen kuulumattomien tavaroiden kanssa.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX).

Merkinnät

559 (1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja
numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä. 

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 5.2 aineita sisältävät kollit on varustettava varoituslipukkeella no. 5.2.

(3) Aineluettelon kohtiin 1 ja 2 kuuluvia orgaanisia peroksideja sisältävä kolli on lisäksi
varustettava varoituslipukkeella no. 01.  Lipuketta ei tarvitse käyttää, jos turvatekniikan
keskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on hyväksy-
nyt testatulle pakkaustyypille tämän lipukkeen poisjätön, koska testitulokset ovat osoitta-
neet, ettei orgaaninen peroksidi kyseisessä pakkauksessa ole räjähdysvaarallinen [ks. rn
561 (4)].

(4) Jos aine on erittäin syövyttävä tai syövyttävä luokan 8 kriteerien mukaisesti [ks. rn 800
(3)], kolli on lisäksi varustettava varoituslipukkeella no. 8. Tämä on ilmoitettu aineluettelon
reunanumerossa 551 (sarakkeessa lisälipuke) tai tarvittaessa hyväksytyissä kuljetusehdoissa
[ks. rn 550 (8)].

(5) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai
astioita, joissa on paineentasauslaite, tahi ilman ulkopakkausta olevia paineentasaus-
laitteella varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä var-
oituslipuke no. 11.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

560 (1) Lukuun ottamatta aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita saa kiitotavarana kuljettaa tämän
luokan nestemäisiä aineita enintään 4 litraa kollia kohti ja kiinteitä enintään 12 kg kollia
kohti.

(2) Luokan 5.2 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.
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C. Rahtikirjamerkinnät

561 (1) Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä rn 551 olevaa kursivoitua YK-numeroa ja
ryhmänimikettä sekä kemiallista nimeä (suluissa). 

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, kirjain b) ja lyhenne
"VAK" (tai "RID"). Esimerkiksi "3108 orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, (dibent-
soyyliperoksidi), 5.2 lk, 8 b), VAK".

Kuljetettaessa jätteitä [ks. rn 3 (4)] on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä: "Jätettä,
sisältää ...",  jätteen reunanumeron 3 (3) mukaisessa luokituksessa käytetyn (-ttyjen)
komponentin (-ttien) kemiallinen (-set) nimi (-et), esimerkiksi "Jätettä, sisältää 3107 or-
gaanista peroksidia tyyppiä E, nestemäinen (peroksietikkahappo), 5.2 lk, 7 b), VAK". 

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden
määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen
vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaaratun-
nusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi
"539, 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, (tert-butyylihydroperoksidi),
5.2 lk, 9 b), VAK". Vaaratunnusnumero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan
vaunukuormana vain yhtä ja samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII
mukaisilla tunnusmerkinnöillä.

(2) Kuljetettaessa aineita ja esineitä turvatekniikan keskuksen tai muun RID/ADR-määräys-
ten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen asettamilla ehdoilla (ks. rn 550 (8), 555 (1)
ja lisäys X/XI kohta 5.1.2) rahtikirjaan on tehtävä seuraava merkintä: 
"Kuljetus on rn 561 (2) mukainen."
Kopio turvatekniikan keskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltai-
sen viranomaisen kuljetusehdot sisältävästä päätöksestä on liitettävä rahtikirjaan.

(3) Kuljetettaessa orgaanisia peroksidinäytteitä rn 550 (9) mukaisesti rahtikirjaan on
tehtävä seuraava merkintä: 
"Kuljetus on rn 561 (3) mukainen."

(4) Jos reunanumeron 559 (3) mukaisesti turvatekniikan keskuksen tai muun RID/ADR-
määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän perusteella varoitusli-
puketta no. 01  ei edellytetä, rahtikirjaan on tehtävä seuraava lisämerkintä: "Varoituslipu-
ketta no. 01 ei edellytetä."

(5) Kuljetettaessa tyypin G orgaanisia peroksideja [ks.  käsikirja "Manual of Tests and
Criteria" (kokeet ja kriteerit) osa II, kappale 20.4.2 (g)] lähettäjä saa tehdä seuraavan mer-
kinnän rahtikirjaan:  "Aine ei kuulu luokkaan 5.2".

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

562 (1) Kollit on kuljetettava riittävästi tuuletetuissa katetuissa vaunuissa. Tuuletusluukkujen
on oltava kuljetuksen aikana auki. Kuljetettaessa lisälipukkeella no. 01 varustettuja kolleja
[ks. rn 559 (3)], vain määräystenmukaisilla kipinäsuojalevyillä varustettuja vaunuja saa
käyttää, myös silloin, kun aineet on kuormattu suurkonttiin. Vaunuihin, joissa on palavasta
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aineesta oleva lattia, ei kipinäsuojalevyjä saa kiinnittää välittömästi vaunun lattiaan.

(2) Ennen kuormausta vaunut on puhdistettava hyvin.

(3) Kollien tukemiseen vaunussa ei saa käyttää helposti syttyviä materiaaleja.

(4) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on pidettävä pystyasennossa ja kiinnitettävä tai
tuettava siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan. Kollit on suojattava niin, etteivät
muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

(5) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuormattava vaunuun siten, että vapaa
ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos vaunuun kuormataan yli
5000 kg orgaanisia peroksideja, kuorma on jaettava enintään 5000 kg eriin, erät tulee
erottaa toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla.

b. Pienkontit

563 (1) Tähän luokkaan kuuluvia aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkontissa lukuun
ottamatta aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineita sisältäviä kolleja.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 565) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkin-
nät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

564 (1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummal-
lekin sivulle kiinnitettävä varoituslipuke no. 5.2.

(2) Kuljetettaessa varoituslipukkeella no. 01 varustettuja kolleja on vaunun kummallekin
sivulle lisäksi kiinnitettävä varoituslipuke no. 01.

(3) Jos aine on erittäin syövyttävä tai syövyttävä luokan 8 kriteerien mukaisesti [ks. rn 800
(3)], on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä
varoituslipuke no. 8. Tämä on ilmoitettu aineluettelon rn 551 sarakkeessa lisälipuke tai
tarvittaessa hyväksytyissä kuljetusehdoissa (ks. rn 550 (8)).

(4) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 559 mukaisesti.

E. Yhteenkuormauskiellot

565 (1) Lipukkeella no. 5.2 varustettuja kolleja ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä
kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeella no. 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01. Tämä määräys ei
koske kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 1.4 ja kuuluvat yhteensopivuusryhmään
S.

(2) Kolleja, jotka on varustettu lipukkeilla no. 5.2 ja 01 ei saa kuormata samaan vaunuun
yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeella no. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 tai 9.

566 Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.
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F. Tyhjät pakkaukset

567 (1) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät
suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla
ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä ollessaankin.

  (2) Aineluettelon kohdan 31 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät
suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla
varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa tavarasta on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 31 olevaa kursivoitua
nimeä täydennettynä merkinnällä 5.2 lk, 31, VAK, esimerkiksi "Tyhjä pakkaus, 5.2 lk, 31,
VAK". Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja ja tyhjiä säiliökontteja kuljetettaessa merkin-
tää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratun-
nusnumerolla, YK-numerolla,  nimellä, aineluettelon kohdalla ja kirjaimella b). Esimerkiksi
"Viimeisin kuorma: 539, 3109 orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, (tert-bu-
tyylihydroperoksidi), kohta 9 b)".

G. Muut määräykset

568 Ei määräyksiä

H. Siirtymäkauden määräykset

569 Luokan 5.2 aineita ja esineitä saa kuljettaa 30 syyskuuta 1997 saakka 31 joulukuuta 1996
voimassaolleiden luokan 5.2 määräysten mukaan. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä:
"Kuljetus VAK-96 mukaan".
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