
N:o 526 1625

LUOKKA 2. KAASUT

2206 (1) Kohdan 3E kaasut on pakattava suljettuihin metallisiin, synteettisestä tai komposiitti
materiaalista valmistettuihin astioihin, jotka on siten eristetty, etteivät kaste ja huurre
tiivisty niiden pinnalle. Astiat on varustettava varoventtiileillä.

(2) Kohdan 3EA kaasuja, lukuun ottamatta 2187 hiilidioksidia ja sen seoksia, sekä kohdan
3EO kaasuja saa pakata myös astioihin, jotka eivät ole suljettuja mutta jotka on varustettu
nesteen roiskumisen estävillä laitteilla, kuten:

(a) lasiastiaan, jossa on kaksinkertaiset seinämät, joiden välissä on tyhjiö; lasiastia on
verhottava eristävällä imukykyisellä materiaalilla. Astiat on metallilangasta
tehdyillä häkeillä suojattuna pakattava metallilaatikkoon; tai

(b) metalliastiaan, synteettisestä tai komposiitti materiaalista valmistettuun astiaan,
joka on lämpöeristetty niin, etteivät kaste ja huurre tiivisty sen pinnalle.

(3) Alakohdan (2) (a) mukaiset metallilaatikot ja alakohdan (2) (b) mukaiset metalliastiat
on varustettava kädensijoilla. Kohdan (2) mukaisten astioiden aukot on suljettava kaasuja
läpäisevällä lukkolaitteella, joka estää nesteen roiskumisen astiasta ja joka on siten
kiinnitetty, ettei se irtoa. Kohdan 3EO 1073 hapelle, jäähdytetty neste, ja hapen seoksille
tulee edellä mainittujen laitteiden sekä alakohdan (2) (a) mukaiseen verhoamiseen käytetyn
eristävän imukykyisen materiaalin olla palamatonta ainetta. 

(4) Kohdan 3EO kaasujen kuljetukseen tarkoitettuissa astioissa on liitoksien tiivistämiseen
tai suljinlaitteiden huoltoon käytettävien aineiden oltava yhteensopivia astian sisällön
kanssa.

2207 (1) Kohdan 5E aerosolipullojen (1950 aerosolit) sekä 2037 astioiden, pienet, kaasua
sisältävät (kaasupatruunat), on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a) aerosolipullot (1950 aerosolit), jotka sisältävät vain yhtä kaasua tai kaasuseosta,
sekä 2037 kaasupatruunat on valmistettava metallista. Tämä vaatimus ei koske
kohdan 2EF 1011 butaanille tarkoitettuja kohdan 5E astioita, joiden tilavuus on
enintään 100 ml. Muut aerosolipullot (1950 aerosolit) on valmistettava metallista,
synteettisestä materiaalista tai lasista. Metalliastioissa, joiden ulkohalkaisija on
vähintään 40 mm, on oltava kovera pohja;

(b) särkyvästä materiaalista kuten lasista tai tietyistä synteettisisä materiaaleista
valmistetut astiat on ympäröitävä sirpaleilta ja niiden leviämiseltä suojaavalla
suojuksella (tiheä metallikudos, synteettisestä materiaalista valmistettu joustava
päällys tms.) Tämä vaatimus ei koske enintään 150 ml astioita, joiden sisäinen
paine 20 EC lämpötilassa on alle 150 kPa (1,5 bar);

(c) metallisten astioiden tilavuus saa olla enintään 1000 ml ja synteettisestä
materiaalista tai lasista valmistettujen astioiden enintään 500 ml;

(d) jokaisen astian rakennemallin on ennen käyttöönottoa läpäistävä lisäyksen A.2

 reunanumeron 3291 mukainen nestepainekoe. Koepaineen on oltava 1,5 kertaa
sisäinen paine 50 EC lämpötilassa, mutta kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar);

(e) aerosolipullojen (1950 aerosolit) venttiilien ja sumutinlaitteiden sekä 2037
kaasupatruunoiden venttiilien on varmistettava, etteivät pakkaukset vuoda ja
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 Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, 20 päivänä toukokuuta 1975 aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden2/

lainsäädännön lähentämisestä, julkaistu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä, n:o L147 9 päivänä ke-
säkuuta 1975.

 Komission direktiivi 94/1/EY, 6 päivänä tammikuuta 1994 aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden3/

lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta, jul-
kaistu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä, n:o L23 28 päivänä tammikuuta 1994.

etteivät ne aukene vahingossa. Venttiileitä ja sumutinlaitteita, jotka sulkeutuvat
ainoastaan sisäisen paineen vaikutuksesta, ei saa käyttää.

(2) Kohdan (1) vaatimukset katsotaan tulleen täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia
standardeja:

kohdan 5E aerosolipulloille (1950 aerosolit):

Neuvoston direktiivin 75/324/ETY liite  komission direktiivin 94/1/EY muutoksilla ;2/    3/

kohdan 5EF 2037 kaasupatruunoille, jotka sisältävät 1965 hiilivetykaasun seoksia,
nesteytettyjä:

standardi EN 417:1992.

(3) Aerosolipullojen (1950 aerosolit) ponneaineena, ponneaineiden aineosana tai
täyttökaasuna saa olla joku seuraavista kaasuista: kohtien 1EA ja 1EF kaasut lukuun
ottamatta 2203 silaania; kohtien 2EA ja 2EF kaasut lukuun ottamatta YK-numeroon 3161
luokiteltua metyylisilaania; sekä kohdan 2EO 1070 typpioksiduuli.

HUOM. Aerosolien käytön osalta ks. valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen
kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön kieltämisestä eräissä tuotteissa 508/1991.

(4) Kaikki edellä kohdassa (3) luetellut kaasut ja lisäksi seuraavassa luetellut kaasut
hyväksytään täyttökaasuiksi 2037 kaasupatruunoihin;

- kohdan 2ET 1062 metyylibromidi;

- kohdan 2ETF 1040 eteenioksidi, 1064 metyylimerkaptaani, 3300 eteenioksidin ja
hiilidioksidin seos, joka sisältää yli 87 % eteenioksidia.

2208 (1) Kohdan 5E esineiden sisäinen paine 50 EC lämpötilassa ei saa ylittää 2/3 esineen
koepaineesta eikä 1,32 MPa (13,2 bar).

(2) Kohdan 5E esineet on täytettävä siten, että nestemäinen täytös ei ylitä 95 % niiden
tilavuudesta 50 EC lämpötilassa. Aerosolipullojen (1950 aerosolit) tilavuus on se suljetun
pullon tilavuus, joka on käytettävissä, kun pakkaus on varustettu venttiilin pidikkeellä,
venttiilillä ja nousuputkella.

(3) Kohdan 5E esineiden on läpäistävä lisäyksen A.2 reunanumeron 3292 mukainen
tiiviyskoe.

2209 (1) Kohdan 5E esineet on pantava puu- tai metallilaatikkoon tai vahvaan pahvilaatikkoon;
helposti pirstoutuvasta lasista tai synteettisestä materiaalista valmistetut aerosolipullot
(1950 aerosolit) on pahvilla tai jollakin muulla sopivalla materiaalilla erotettava toisistaan.

(2) Kollin massa saa olla enintään 50 kg käytettäessä pahvilaatikkoa tai enintään 75 kg
käytettäessä muita päällyksiä.
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(3) Kokokuormana kuljetettaessa voidaan kohdan 5E metalliesineet pakata myös
seuraavasti: esineet on koottava yksiköiksi alustoille ja ne on pidettävä paikoillaan
sopivalla muovipäällyksellä. Nämä yksiköt on pinottava kuormalavoille ja varmistettava
sopivalla kiinnityksellä.

2210 (1) Kohdan 6EF esineitä koskevat seuraavat vaatimukset:

(a) 1057 sytyttimien ja 1057 sytyttimien täyttöpakkauksien on oltava sen maan
määräyksien mukaisia, jossa ne on täytetty. Esineet on suojattava tahatonta
toimintaa vastaan. Kaasun nestemäinen osa ei saa ylittää 85 % astian tilavuudesta
15 EC lämpötilassa. Astioiden ja niiden suljinlaitteiden on kestettävä nesteytetyn
petrolikaasun sisäistä painetta 55 EC lämpötilassa. Venttiilimekanismin ja sytytys-
laitteen on oltava sopivalla tavalla sinetöityjä, teipattuja tai muulla tavoin
varmistettuja tai suunniteltu niin, että sytyttimen toimiminen ja sisällön
vuotaminen kuljetuksen aikana on estetty. Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpak-
kaukset on pakattava tiukasti, jotta estetään tyhjennysventtiilien tahaton toiminta.

Sytyttimet saavat sisältää enintään 10 grammaa nesteytettyä petrolikaasua.

Sytyttimien täyttöpakkaukset saavat sisältää enintään 65 grammaa nesteytettyä
petrolikaasua.

Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpakkaukset on pakattava seuraaviin
ulkopakkauksiin:

reunanumeron 3527 tarkoittamiin puulaatikoihin, reunanumeron 3528
tarkoittamiin vanerilaatikoihin tai reunanumeron 3529 tarkoittamiin
puupohjaisesta levystä valmistettuihin laatikoihin, joiden bruttomassa saa olla
enintään 75 kg, tai reunanumeron 3530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin, joiden -
bruttomassa saa olla enintään 40 kg. Pakkaukset on testattava ja hyväksyttävä li-
säyksen A.5 pakkausryhmän II mukaisesti.

(b) 3150 laitteiden, pienet, hiilivetykaasulla toimivat, ja pienten laitteiden
hiilivetykaasutäyttöpakkauksien on oltava sen maan määräyksien mukaisia, jossa
ne on täytetty. Laitteet ja täyttöpakkaukset on pakattava reunanumeron 3538 (b)
mukaisiin ulkopakkauksiin, jotka on testattu ja hyväksytty lisäyksen A.5
pakkausryhmän II mukaisesti.

(2) Kohdan 7E kaasujen tulee olla ympäröivän ilmanpaineen mukaisessa paineessa
säiliöjärjestelmän sulkemisen hetkellä. Tämä paine ei saa ylittää 105 kPa (absoluuttinen).

Kaasut on kuljetettava hermeettisesti suljetuissa lasista tai metallista valmistetuissa
sisäpakkauksissa siten, että kaasujen enimmäisnettomäärä pakkausta kohden on 5 litraa
kohdan 7EF kaasuille ja 1 litra kohtien 7ET ja 7ETF kaasuille.

Ulkopakkausten on täytettävä reunanumerossa 3538 (b) pakkausyhdistelmille annetut
vaatimukset, ja ne on testattava ja hyväksyttävä lisäyksen A.5 pakkausryhmän III mukaises-
ti.


