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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 2.

Kaasut

1. Aine- ja esineluettelo

200 (1) Luokan 2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanume-
rossa 201 tai jotka kuuluvat ko. reunanumeron ryhmänimikkeisiin, ovat reunanumeroiden
200 (2) - 250 määräysten alaisia. Niitä pidetään näiden määräysten alaisina aineina ja
esineinä.

Huom.  Rn 201 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia, ks. rn 201a.

(2) Kaasulla tarkoitetaan ainetta:

a) jonka höyrynpaine 50 EC lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar), tai

b) joka on kokonaan kaasumainen 20 EC lämpötilassa 101,3 kPa vakiopaineessa.

Huom.  1052 Fluorivety tulee luokitella kuitenkin luokkaan 8, kohta 6. 

(3) Luokan 2 otsikko kattaa puhtaat kaasut, kaasujen seokset, yhden tai useamman kaasun
seokset yhden tai useamman muun aineen kanssa sekä esineet, jotka sisältävät näitä aineita.

Huom. 1.  Puhdas kaasu voi sisältää sen valmistuksesta peräisin olevia tai stabiilisuuden säilyttämiseksi siihen
lisättyjä komponentteja edellyttäen, että näiden komponenttien määrä ei aiheuta muutoksia kaasun luokitteluun
tai sen kuljetusmääräyksiin, kuten esimerkiksi täyttöasteeseen, täyttöpaineeseen tai koepaineeseen.

Huom. 2.  N.o.s.-nimikkeet reunanumerossa 201 kattavat sekä puhtaat kaasut että seokset.

Huom. 3.  Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta katso myös reunanumero 3 (3) sekä
tämän reunanumeron kohdat (6) ja (7). 

(4) Luokkaan 2 kuuluvat aineet ja esineet on jaoteltu seuraavasti:

1. Puristetut kaasut: kaasut, joiden kriittinen lämpötila on alle 20 EC;

2. Nesteytetyt kaasut: kaasut, joiden krittinen lämpötila on vähintään 20 EC;

3. Jäähdytetyt nesteytetyt kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat alhaisen lämpöti-
lansa vuoksi osittain nestemäisiä;

4. Paineen alaisina liuotetut kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat liuotettuna
liuottimeen;

5. Aerosolipakkaukset ja astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat);

6. Muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet;

7. Paineettomat kaasut, jotka ovat erityisvaatimusten alaisia (kaasunäytteet);

8. Tyhjät astiat ja säiliöt.

(5) Reunanumeron 201 aineluettelon eri kohtiin luokiteltellut aineet ja esineet kuuluvat



N:o 527 1657

 YK:n suosituksissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous1/

Goods), kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevassa koodissa [International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Code] sekä ICAO:n teknisissä ohjeissa vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta (ICAO Techni-
cal Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) on kaasut jaoteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa
mukaisesti seuraaviin kolmeen alaluokkaan:
Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa isolla F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä);
Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa isolla A- tai O-kirjaimella merkittyjä ryhmiä);
Alaluokka 2.3: myrkylliset kaasut [vastaa isolla T-kirjaimella merkittyjä ryhmiä (ts. T, TF, TC, TO, TFC ja TOC)].

yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella seuraavasti :1/

A tukahduttava
O hapettava
F palava
T myrkyllinen
TF myrkyllinen, palava
TC myrkyllinen, syövyttävä
TO myrkyllinen, hapettava
TFC myrkyllinen, palava,syövyttävä 
TOC myrkyllinen, hapettava, syövyttävä

Jos näiden kriteerien mukaisesti kaasuilla ja kaasuseoksilla on useampaan kuin yhteen
ryhmään liittyvä vaara-ominaisuus, on kirjain T ensisijainen ennen kaikkia muita ryhmiä.
Kirjaimella F merkitty ryhmä on etusijalla ennen kirjaimilla A tai O merkittyjä ryhmiä.

Huom. Syövyttäviä kaasuja pidetään myrkyllisinä ja tämän vuoksi ne on luokiteltu ryhmiin TC, TFC tai TOC, ks.
kohta (7). 

(6) Jos luokan 2 tietyssä kohdassa ja ryhmässä nimeltä mainittu seos luokittuu kohtien (4)
- (7) kriteerien perusteella toiseen kohtaan ja/tai ryhmään, on tällainen seos luokiteltava
kriteerien mukaisesti soveltuvaan n.o.s.-nimikkeeseen.

(7) Aineet ja esineet, joita ei ole reunanumerossa 201 nimeltä mainittu, on luokiteltava
kohtien (4) ja (5) mukaisesti.

Aineiden vaaraominaisuuksien mukaisesti on sovellettava seuraavia kriteereitä:

Tukahduttavat kaasut

Kaasut, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät
ilmakehässä normaalisti olevan hapen.

Palavat kaasut

Kaasut, jotka 20 EC lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa:

a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuusprosentisena seoksena ilman kanssa, tai

b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä
mikä on alempi syttymisraja.

Palavuus on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO:n menetelmien mukaisesti
(ks. ISO 10156:1990).
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Jos näitä menetelmiä ei voida käyttää saatavilla olevien tietojen riittämättömyyden takia,
voidaan käyttää turvatekniikan keskuksen tunnustamia vastaavia menetelmiä.

Huom. Kansainvälisessä RID-liikenteessä edellä tarkoitettujen vastaavien menetelmien tulee olla alkuperämaan
toimivaltaisen viranomaisen tunnustamia menetelmiä. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, on
toimivaltaisen viranomaisen siinä COTIF-maassa, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, tunnustettava nämä
menetelmät.

Hapettavat kaasut 

Kaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen
tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Hapetuskyky on määritettävä joko testien
avulla tai laskemalla ISO:n menetelmien mukaisesti (ks. ISO 10156:1990).

Myrkylliset kaasut

Huom. Kaasut, jotka täyttävät syövyttävyytensä perusteella myrkyllisyydelle asetetut kriteerit joko kokonaan tai
osaksi, on luokiteltava myrkyllisiksi. Katso myös otsikon "syövyttävät kaasut" alla olevat kriteerit mahdollisen
syövyttävyys-lisävaaran osalta.

Kaasut, joiden:

a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveys-
vaaran; tai

b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden akuutin myrkylli-
syyden LC -arvo on enintään 5 000 ml/m  (ppm) testattuna reunanumeron 600 (3)50

3

mukaisesti.

Kaasuseoksille (mukaan lukien muiden luokkien aineiden höyryt) voidaan käyttää
seuraavaa kaavaa:

missä f  = seoksen aineosan i mooliosuus1

T  = seoksen aineosan i myrkyllisyysindeksi. T  vastaa standardissa ISO1     1

10298:1995 ilmoitettua LC -arvoa. Jos standardissa ISO50

10298:1995 ei ole LC -arvoa ilmoitettu, tulee käyttää tieteellisessä50

kirjallisuudessa saatavilla olevaa arvoa. Jos LC -arvoa ei tunneta,50

määritetään myrkyllisyysindeksi joko käyttämällä fysiologisilta ja ke-
miallisilta vaikutuksiltaan samanlaisten aineiden alinta LC -arvoa tai50

testien avulla, jos tämä on ainoa käytännöllinen mahdollisuus.

Syövyttävät kaasut

Kaasut tai kaasuseokset, jotka täyttävät myrkyllisyyskriteerit pelkästään syövyttävien
ominaisuuksiensa perusteella, tulee luokitella myrkyllisiksi aineiksi, joilla on lisävaarana
syövyttävyys.

Kaasuseoksella, jota pidetään myrkyllisenä syövyttävien ja myrkyllisten ominaisuuksiensa
yhteisvaikutuksen perusteella, on lisävaarana syövyttävyys, jos ihmisestä saadun kokemuk-
sen perusteella seoksen tiedetään tuhoavan ihoa, silmiä tai limakalvoja tai kun seoksen
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syövyttävien aineosien LC -arvo on enintään 5 000 ml/m  (ppm), kun LC  on laskettu50         50
3

seuraavan kaavan mukaan:

missä fc  = seoksen syövyttävän i aineosan mooliosuusi

 Tc  = seoksen syövyttävän aineosan i myrkyllisyysindeksi. Tc  vastaai      i

standardissa ISO 10298 ilmoitettua LC -arvoa. Jos standardissa ISO50

10298 ei ole LC -arvoa ilmoitettu, tulee käyttää tieteellisessä kirjal-50

lisuudessa saatavilla olevaa arvoa. Jos LC -arvoa ei tunneta, määri-50

tetään myrkyllisyysindeksi käyttämällä fysiologisilta ja kemiallisilta
vaikutuksiltaan samanlaisten aineiden alinta LC -arvoa, tai testien50

avulla, jos tämä on ainoa käytännöllinen mahdollisuus.

(8) Luokkaan 2 kuuluvia kemiallisesti epästabiileja aineita saa kuljettaa vain, jos
tarvittavat toimenpiteet normaalin kuljetusolosuhteiden vallitessa tapahtuvien vaarallisten
reaktioiden, kuten hajoamisen, jakaantumisen tai polymerisoitumisen estämiseksi on
suoritettu. Tämän varmistamiseksi on erityisesti huolehdittava siitä, että astiat ja säiliöt
eivät sisällä näitä reaktioita edistäviä aineita.

201 1. Puristetut kaasut: Kaasut, joiden kriittinen lämpötila on alle 20 EEC.

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

1 A Tukahduttavat kaasut (tai kaasut, joilla ei ole lisävaaraa)
1002 Ilma, puristettu
1006 Argon, puristettu
1046 Helium, puristettu
1056 Krypton, puristettu
1065 Neon, puristettu
1066 Typpi, puristettu
1979 Jalokaasujen seos, puristettu
1980 Jalokaasujen ja hapen seos, puristettu
1981 Jalokaasujen ja typen seos, puristettu
1982 Tetrafluorimetaani, puristettu (kylmäainekaasu R 14, puristettu)
2036 Ksenon, puristettu
2193 Heksafluorietaani, puristettu (kylmäainekaasu R 116, puristettu)
1956 Puristettu kaasu, n.o.s.

Huom. 1.  Seokset, jotka sisältävät yli 21 til-% happea on luokiteltava hapettaviksi.
Huom. 2.  Ilmaa ja muita hengitysseoksia ei pidetä tukahduttavina.
Huom. 3.  Seokset, joiden YK-numero on 1956, 1979, 1980 tai 1981, saavat sisältää enintään 10 % kseno-
nia.
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

1 O Hapettavat kaasut

1014 Hapen ja hiilidioksidin seos, puristettu

Huom. YK-numeron 1014 seokset saavat sisältää enintään 30 % hiilidioksidia.

1072 Happi, puristettu
3156 Puristettu kaasu, hapettava, n.o.s.

1 F Palavat kaasut

1049 Vety, puristettu
1957 Deuterium, puristettu
1962 Etyleeni, puristettu
1971 Metaani, puristettu tai 
1971 Maakaasu, puristettu, jonka metaanipitoisuus on korkea
2034 Vedyn ja metaanin seos, puristettu
2203 Silaani, puristettu

Huom. Kaasua 2203 silaani, puristettu pidetään itsestään syttyvänä (pyroforise-
na).

1964 Hiilivetykaasuseos, puristettu, n.o.s.
1954 Puristettu kaasu, palava, n.o.s.

1 T Myrkylliset kaasut

1612 Heksaetyylitetrafosfaatin ja puristetun kaasun seos
1955 Puristettu kaasu, myrkyllinen, n.o.s.

1 TF Myrkylliset, palavat kaasut

1016 Hiilimonoksidi, puristettu
1023 Kivihiilikaasu, puristettu
1071 Öljykaasu, puristettu
1911 Diboraani, puristettu
2600 Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu (synteesikaasu, vesi-

kaasu, Fischer-Tropsch-kaasu)
1953 Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.

1 TC Myrkylliset, syövyttävät kaasut

1008 Booritrifluoridi, puristettu
1859 Piitetrafluoridi, puristettu
2198 Fosforipentafluoridi, puristettu
2417 Karbonyylifluoridi, puristettu
3304 Puristettu kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

1 TO Myrkylliset, hapettavat kaasut

2451 Typpitrifluoridi, puristettu
3303 Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.

1 TFC Myrkylliset, palavat, syövyttävät kaasut

3305 Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.

1 TOC Myrkylliset, hapettavat, syövyttävät kaasut

1045 Fluori, puristettu
1660 Typpioksidi, puristettu (typpimonoksidi, puristettu)
2190 Happidifluoridi, puristettu
3306 Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.

2.  Nesteytetyt kaasut
Nesteytettyinä kaasuina pidetään kaasuja, joiden kriittinen lämpötila on vähintään 20 EC.

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 A Tukahduttavat kaasut

1009 Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu R 13B1)
1013 Hiilidioksidi
1015 Hiilidioksidin ja typpioksiduulin seos
1018 Klooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 22)
1020 Klooripentafluorietaani (kylmäainekaasu R 115)
1021 1-Kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaani (kylmäainekaasu R 124)
1022 Klooritrifluorimetaani (kylmäainekaasu R 13)
1028 Diklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12)
1029 Dikloorimonofluorimetaani (kylmäainekaasu R 21)
1058 Nesteytetyt kaasut palamattomat, suojakaasuna typpi, hiilidioksidi

tai ilma.
1080 Rikkiheksafluoridi
1858 Heksafluoripropeeni (kylmäainekaasu R 1216)
1952 Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos, joka sisältää enintään 9 %

eteenioksidia
1958 1,2-Dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani (kylmäainekaasu R 114)
1973 Klooridifluorimetaanin ja klooripentafluorietaanin seos, jolla on

kiinteä kiehumispiste ja joka sisältää noin 49 % klooridifluorime-
taania (kylmäainekaasu R 502)

1974 Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1)
1976 Oktafluorisyklobutaani (kylmäainekaasu RC 318)
1983 1-Kloori-2,2,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 133a)
1984 Trifluorimetaani (kylmäainekaasu R 23)
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 A 2422 Oktafluoribut-2-eeni (kylmäainekaasu R 1318)
(jatk.) 2424 Oktafluoripropaani (kylmäainekaasu R 218)

2599 Klooritrifluorimetaanin ja trifluorimetaanin atseotrooppinen
seos, joka sisältää noin 60 % klooritrifluorimetaania (kylmäaine-
kaasu R 503)

2602 Diklooridifluorimetaanin ja 1,1-difluorietaanin atseotrooppinen
seos, joka sisältää noin 74 % diklooridifluorimetaania (kylmä-
ainekaasu R 500)

3070 Diklooridifluorimetaanin ja eteenioksidin seos, joka sisältää
enintään 12,5 % eteenioksidia

3159 1,1,1,2-Tetrafluorietaani (kylmäainekaasu R 134a)

3220 Pentafluorietaani (kylmäainekaasu R 125)

3296 Heptafluoripropaani (kylmäainekaasu R 227)

3297 Eteenioksidin ja klooritetrafluorietaanin seos, joka sisältää enin-
tään 8,8 % eteenioksidia

3298 Eteenioksidin ja pentafluorietaanin seos, joka sisältää enintään
7,9 % eteenioksidia

3299 Eteenioksidin ja tetrafluorietaanin seos, joka sisältää enintään  
5,6 % eteenioksidia

1078 Kylmäainekaasu, n.o.s.
kuten kirjaimella R merkityt kaasuseokset, joita on:

Seos F 1, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 1,3 MPa (13 bar) ja
tiheys 50 EC:ssa vähintään sama kuin dikloorifluorimetaanin (1,3
kg/l);

Seos F 2, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 1,9 MPa (19 bar) ja
tiheys 50 EC:ssa vähintään sama kuin diklooridifluorimetaanin
(1,21 kg/l);

Seos F 3, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 3 MPa (30 bar) ja ti-
heys 50 EC:ssa vähintään sama kuin klooridifluorimetaanin (1,09
kg/l).

Huom. Fluoritrikloorimetaani (kylmäainekaasu R 11), 1,1,2-trikloori-1,2,2-trif-
luorietaani (kylmäainekaasu R 113), 1,1,1-trikloori-2,2,2-trifluorietaani (kylmä-
ainekaasu R 113a), 1-kloori-1,2,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 133) ja 1-
kloori-1,1,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 133b) eivät ole luokan 2 aineita.
Niitä voi kuitenkin sisältyä seoksiin F1, F2 ja F3.

1968 Hyönteistorjuntakaasu, n.o.s.
3163 Nesteytetty kaasu, n.o.s.

Huom. Kaasun 2455 metyylinitriitti kuljetus on kielletty.
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 O Hapettavat kaasut

1070 Typpioksiduuli (N O) (ilokaasu)2

3157 Nesteytetty kaasu, hapettava, n.o.s.

2 F Palavat kaasut 

1010 1,2-Butadieeni, inhiboitu tai
1010 1,3-Butadieeni, inhiboitu tai
1010 1,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut, joiden     

höyrynpaine 70 EC:ssa on enintään 1,1 MPa (11 bar) ja tiheys 50
EC:ssa on vähintään 0,525 kg/l.
Huom. Astioissa, jotka sisältävät 1,2-butadieenia, kaasufaasin happipitoisuus ei
saa ylittää 50 ml/m .3

1011 Butaani
1012 Buteenien seos tai
1012 1-Buteeni (1-butyleeni) tai
1012 trans-2-Buteeni (trans-2-butyleeni) tai
1012 cis-2-Buteeni (cis-2-butyleeni)
1027 Syklopropaani
1030 1,1-Difluorietaani (kylmäainekaasu R 152a)
1032 Dimetyyliamiini, vedetön
1033 Dimetyylieetteri
1035 Etaani
1036 Etyyliamiini
1037 Etyylikloridi
1039 Etyylimetyylieetteri
1041 Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos, yli 9 % mutta enintään 87 %

eteenioksidia sisältävä
1055 Isobuteeni (isobutyleeni)
1060 Metyyliasetyleenin ja propadieenin seos, stabiloitu
 kuten metyyliasetyleenin, propadieenin ja hiilivetyjen seokset, joi-

ta on:

Seos P1, joka sisältää enintään 63 til-% metyyliasetyleenia ja
propadieenia sekä enintään 24 til-% propaania ja propeenia; tyy-
dytettyjen hiilivetyjen C  määrän tulee olla vähintään 14 til-%;4

Seos P2, joka sisältää enintään 48 til-% metyyliasetyleenia ja
propadieenia sekä enintään 50 til-% propaania ja propeenia; tyy-
dytettyjen hiilivetyjen C  määrän tulee olla vähintään 5 til-%.4

ja kuten propadieenin seokset, jotka sisältävät 1 - 4 % metyy-
liasetyleeniä.

1061 Metyyliamiini, vedetön
1063 Metyylikloridi (kylmäainekaasu R 40)
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 F 1077 Propeeni (propyleeni)
(jatk.) 1081 Tetrafluorieteeni, inhiboitu

1083 Trimetyyliamiini, vedetön
1085 Vinyylibromidi, inhiboitu
1086 Vinyylikloridi, inhiboitu tai vinyylikloridi, stabiloitu
1087 Metyylivinyylieetteri, inhiboitu
1860 Vinyylifluoridi, inhiboitu
1912 Metyylikloridin ja dikloorimetaanin seos

Huom.  Jos tämä seos on palamaton, tulee se luokitella kohtaan 2 A, YK-numeroon
3163.

1959 1,1-Difluorieteeni (kylmäainekaasu R 1132a)
1969 Isobutaani
1978 Propaani
2035 1,1,1-Trifluorietaani (kylmäainekaasu R 143a)
2044 2,2-Dimetyylipropaani
2200 Propadieeni, inhiboitu
2419 Bromitrifluorieteeni
2452 Etyyliasetyleeni, inhiboitu
2453 Etyylifluoridi (kylmäainekaasu R 161)
2454 Metyylifluoridi (kylmäainekaasu R 41)
2517 1-Kloori-1,1-difluorietaani (kylmäainekaasu R 142b)
2601 Syklobutaani
3153 Perfluori(metyylivinyyli)eetteri
3154 Perfluori(etyylivinyyli)eetteri
3252 Difluorimetaani (kylmäainekaasu R 32)
1965 Hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s. kuten:

Seos A, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 1,1 MPa (11 bar) ja ti-
heys 50 EC:ssa vähintään 0,525 kg/l;
Seos A0, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 1,6 MPa (16 bar) ja
tiheys 50 EC:ssa vähintään 0,495 kg/l;
Seos A1, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 2,1 MPa (21 bar) ja
tiheys 50 EC:ssa vähintään 0,485 kg/l;
Seos B, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 2,6 MPa (26 bar) ja ti-
heys 50 EC:ssa vähintään 0,450 kg/l;
Seos C, höyrynpaine 70 EC:ssa enintään 3,1 MPa (31 bar) ja ti-
heys 50 EC:ssa vähintään 0,440 kg/l.
Huom. 1. Edellä mainituista seoksista saa käyttää myös seuraavia kaupallisia
nimityksiä ainemerkintänä: Seokselle A ja seokselle A0 Butaani, seok-
selle C Propaani.
HUOM. 2. 1075 Petrolikaasut, nesteytetyt, saa käyttää vaihtoehtoise-

na merkintänä YK-numerolle 1965 hiilivetykaasujen seokset, nesteyte-
tyt, n.o.s., jos kuljetusta seuraa tai edeltää meri- tai ilmakuljetus.

3161 Nesteytetty kaasu, palava, n.o.s.
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 T Myrkylliset kaasut

1062 Metyylibromidi
1581 Metyylibromidin ja klooripikriinin seos 
1582 Metyylikloridin ja klooripikriinin seos
2191 Sulfuryylifluoridi
1967 Hyönteistorjuntakaasu, myrkyllinen, n.o.s.
3162 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, n.o.s.

2 TF Myrkylliset, palavat kaasut

1026 Syaani (disyaani)
1040 Eteenioksidi, tai eteenioksidi, joka sisältää typpeä kokonaispaine

enintään 1 MPa (10 bar) 50 EC:ssa
1053 Rikkivety
1064 Metyylimerkaptaani
1082 Klooritrifluorieteeni (trifluorikloorieteeni), inhiboitu
2188 Arsiini
2192 Germaaniumvety
2199 Fosfiini
2202 Seleenivety, vedetön
2204 Karbonyylisulfidi
2676 Antimonivety (stibiini)
3300 Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos, joka sisältää yli 87 % etee-

nioksidia
3160 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.

Huom. Kaasuja 2192 Germaaniumvety ja 2199 Fosfiini pidetään itsestään syttyvinä (pyrofo-
risina). 

2 TC Myrkylliset, syövyttävät kaasut

1005 Ammoniakki, vedetön
1017 Kloori
1048 Bromivety, vedetön
1050 Kloorivety, vedetön
1069 Nitrosyylikloridi
1076 Fosgeeni (kloorihiilioksidi)
1079 Rikkidioksidi
1589 Kloorisyaani, inhiboitu
1741 Booritrikloridi
2194 Seleeniheksafluoridi
2195 Telluuriheksafluoridi
2196 Volframiheksafluoridi
2197 Vetyjodidi, vedetön
2418 Rikkitetrafluoridi
2420 Heksafluoriasetoni
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

2 TC 3057 Trifluoriasetyylikloridi
(jatk.) 3308 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.

2 TO Myrkylliset, hapettavat kaasut

3083 Perkloryylifluoridi
3307 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.

2 TFC Myrkylliset, palavat, syövyttävät kaasut

2189 Dikloorisilaani
2534 Metyylikloorisilaani
3309 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.

2 TOC Myrkylliset, hapettavat, syövyttävät kaasut

1067 Dityppitetroksidi (typpidioksidi)
1749 Klooritrifluoridi
1975 Typpioksidin ja dityppitetroksidin seos (typpioksidin ja typpi-

dioksidin seos)
2548 Klooripentafluoridi
2901 Bromikloridi
3310 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s. 

Huom. Kaasun 2421 Typpitrioksidi kuljetus on kielletty.

3.  Jäähdytetyt nesteyteytetyt kaasut:  Kaasut, jotka kuljetettaessa ovat alhaisen
lämpötilansa  vuoksi osittain nestemäisiä

Huom. Jäähdytettyjen kaasujen, joita ei voi luokitella tässä kohdassa oleviin YK-numeroihin, kuljetus on kielletty.

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

3 A Tukahduttavat kaasut

1913 Neon, jäähdytetty neste
1951 Argon, jäähdytetty neste
1963 Helium, jäähdytetty neste
1970 Krypton, jäähdytetty neste
1977 Typpi, jäähdytetty neste
2187 Hiilidioksidi, jäähdytetty neste
2591 Ksenon, jäähdytetty neste
3136 Trifluorimetaani, jäähdytetty neste
3158 Kaasu, jäähdytetty neste, n.o.s.
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

3 O Hapettavat kaasut

1003 Ilma, jäähdytetty neste
1073 Happi, jäähdytetty neste
2201 Typpioksiduuli, jäähdytetty neste (N O)2

3311 Kaasu, jäähdytetty neste, hapettava, n.o.s.

3 F Palavat kaasut

1038 Eteeni, jäähdytetty neste
1961 Etaani, jäähdytetty neste
1966 Vety, jäähdytetty neste
1972 Metaani, jäähdytetty neste tai maakaasu, jäähdytetty neste, jon-

ka metaanipitoisuus on korkea
3138 Eteenin, asetyleenin ja propeenin seos, jäähdytetty neste, joka

sisältää vähintään 71,5 % eteeniä sekä enintään 22,5 % asetylee-
nia ja enintään 6 % propeenia.

3312 Kaasu, jäähdytetty neste, palava, n.o.s. 

3 TC Myrkylliset, syövyttävät kaasut

Huom. 2186 Kloorivedyn, jäähdytetty neste, kuljetus on kielletty.

4.  Paineen alaisena liuotetut kaasut: Kaasut, jotka kuljetettaessa ovat liuotettuna
liuottimeen.

Huom. Niitä paineen alaisena liuotettuja kaasuja, joita ei voida luokitella tässä kohdassa oleviin YK-numeroihin,
kuljetus on kielletty. 

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä 

4 A Tukahduttavat kaasut

2073 Ammoniakkivesiliuos, tiheys 15 EC:ssa alle 0,880 kg/l, sisältää
yli 35 % mutta enintään 50 % ammoniakkia

Huom. 2672 Ammoniakkiliuos, joka sisältää vähintään 10 % mutta enintään 35 % ammoniakkia,
on luokan 8 aine [ks. rn 801, kohta 43  c)].

4 F Palavat kaasut

1001 Asetyleeni, liuotettu

4 TC Myrkylliset, syövyttävät kaasut

3318 Ammoniakkivesiliuos, tiheys 15 EC:ssa alle 0,880 kg/l, sisältää
yli 50 % ammoniakkia.
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5.  Aerosolit ja astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat)

(ks. myös reunanumero 201a)

Huom. 1. Aerosolit, ts. aerosolipullot ovat kertakäyttöön tarkoitettuja astioita, jotka sisältävät paineenalaista
reunanumerossa 207 (3) mainittua kaasua tai kaasuseosta, sekä lisäksi voivat sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta.
Aerosolipullot on varustettu sumutuslaitteella, joka sallii sisällön suihkuttamisen nestemäisinä tai kiinteinä
hiukkasina kaasususpensiossa, kuten vaahtona, pastana tai jauheena tai nestemäisessä tai kaasumaisessa
muodossa.

Huom. 2. Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat) ovat kertakäyttöön tarkoitettuja astioita, jotka
sisältävät paineenalaista reunanumerossa 207 (3) ja (4) mainittua kaasua tai kaasuseosta. Astiat voidaan varustaa
venttiilillä.

Huom. 3. Aerosoleille ja astioille, pienet, kaasua sisältävät on määrättävä sisällön vaarallisuuden mukaan ryhmät
A - TOC. Sisältöä pidetään palavana, jos se sisältää yli 45 painoprosenttia tai yli 250 g palavia aineosia. Palavia
aineosia ovat kaasut, jotka ovat palavia ilmassa normaalin paineen vallitessa, tai sellaiset nestemäiset aineet tai
valmisteet, joiden leimahduspiste on enintään 100 EC.

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä  

5 A Tukahduttavat kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 O Hapettavat kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 F Palavat kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 T Myrkylliset kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 TF Myrkylliset, palavat kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 TC Myrkylliset, syövyttävät kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset
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Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä  

5 TO Myrkylliset, hapettavat kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 TFC Myrkylliset, palavat, syövyttävät kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäyttöiset

5 TOC Myrkylliset, hapettavat, syövyttävät kaasut

1950 Aerosolit
2037 Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), ilman tyhjen-

nysventtiiliä, kertakäytöiset

6.  Muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

6 A Tukahduttavat kaasut

1044 Sammuttimet, sisältävät puristettua tai nesteytettyä kaasua
2857 Kylmäkoneet, sisältävät palamatonta, myrkytöntä, nesteytettyä

kaasua tai ammoniakkiliuosta (YK-numero 2672)
3164 Esineet, pneumaattiset (sisältävät palamatonta kaasua) tai
3164 Esineet, hydraulisesti paineistetut (sisältävät palamatonta kaa-

sua) 

6 F Palavat kaasut

1057 Sytyttimet tai sytyttimien täyttöpakkaukset (savukkeita varten),
sisältävät palavaa kaasua

3150 Laitteet, pienet, hiilivetykaasulla toimivat tai  
3150 Hiilivetykaasutäyttöpakkaukset pieniin laitteisiin, sisältävät tyh-

jennysventtiilin
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7.  Paineettomat kaasut, joille on asetettu erityisvaatimuksia (kaasunäytteet)

Kohta ja YK-numero, nimi ja kuvaus
ryhmä

7 F Palavat kaasut

3167 Kaasunäyte, paineeton, palava, n.o.s., neste, ei jäähdytetty

7 T Myrkylliset kaasut

3169 Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, n.o.s., neste, ei jäähdytetty

7 TF Myrkylliset, palavat kaasut

3168 Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, palava, n.o.s., neste, ei
jäähdytetty

8.  Tyhjät astiat ja säiliöt

Kohta ja Nimi ja kuvaus
ryhmä

8 Tyhjät astiat reunanumeron 211 mukaiset,
tyhjät säiliövaunut,
tyhjät monisäiliövaunut,
tyhjät irrotettavilla säiliöillä varustetut vaunut,
tyhjät säiliökontit,
puhdistamattomat, ovat sisältäneet luokan 2 aineita.

Huom. 1. Puhdistamattomina tyhjinä astioina, tyhjinä säiliövaunuina, tyhjinä monisäiliövaunuina, tyhjillä
irrotettavilla säiliöillä varustettuina vaunuina ja tyhjinä säiliökontteina pidetään niitä, jotka on tyhjennet-
ty luokan 2 aineista, mutta sisältävät vielä pieniä jäännöksiä näitä aineita.
Huom. 2. Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat astiat eivät ole  näiden määräysten
alaisia, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu
toimenpiteet luokkien 1 - 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi.

201a Lukuunottamatta tämän reunanumeron kohtaa (3) eivät jäljempänä olevat kuljetusmää-
räykset koske seuraavia aineita:

(1) Kaasut ja esineeet, jotka jätetään kuljetettavaksi seuraavien ehtojen mukaisesti:
Huom. Kuljetusvälineen säiliöiden sisältämät kaasut, joita käytetään niiden käyttövoimana tai niiden erikoislait-
teiden käyttöön (esim. kylmäkoneet), eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia.

a) Kohtien 1 A, 1 O, 2 A ja 2 O kaasut, joiden paine astiassa tai säiliössä ei ylitä 200
kPa (2 bar) 15 EC lämpötilassa ja jotka ovat kokonaan kaasumaisia kuljetuksen
aikana; tämä koskee kaikkia astioita ja säiliöitä, esim. myös koneiden ja laitteiden
osia; 
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b) Kohdan 2 A  1013 hiilidioksidi tai kohdan 2 O  1070 typpioksiduuli, kaasu-
maisessa tilassa sisältäen enintään 0,5 % ilmaa, reunanumeron 205 tarkoittamissa
metallikapseleissa (sodors, sparklets), sisältäen enintään 25 g hiilidioksidia tai 25
g typpioksiduulia, ja tilavuuden cm  kohti hiilidioksidia tai typpioksiduulia on3

enintään 0,75 grammaa;

c) Kuljetettavien ajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevat kaasut; kaasusäiliön ja
moottorin välillä oleva hana tulee olla suljettu ja sähkövirran katkaistu;

d) Ajoneuvojen varusteissa olevat kaasut (esim. sammuttimet tai ilmalla täytetyt ren-
kaat, myös varaosina tai kuormana);

e) Ajoneuvojen erikoisvarusteiden sisältämät kaasut, jotka ovat välttämättömiä
näiden erikoisvarusteiden käyttämiseksi kuljetuksen aikana (jäähdytysjärjestelmät,
kalasäiliöt, lämmittimet jne.) kuten myös samassa kuljetusyksikössä kuljetettavat
tällaisten varusteiden vara-astiat tai puhdistamattomat tyhjät vaihtoastiat;

f) Puhdistamattomat tyhjät kiinteät painesäiliöt, jotka kuljetetaan sillä ehdolla, että
ne ovat ilmatiiviisti suljettuja;

g) Kohtien 5 A, 5 O ja 5 F esineet, joiden tilavuus ei ylitä 50 cm ;3

h) Kohdan 6 A 2857 kylmäkoneet, jotka sisältävät alle 12 kg kohdan 2 A kaasua tai
kohdan 4 A 2073 ammoniakkiliuoksia, sekä vastaavat laitteet, jotka sisältävät alle
12 kg kohdan 2 F kaasua; nämä koneet on suojattava ja kuormattava siten, ettei
jäähdytysjärjestelmä vahingoitu;

i) Kohdan 3 A kaasut, jotka on tarkoitettu esim. lääketieteellisten tai biologisten
näytteiden jäähdyttämiseen, mikäli ne ovat erityisissä kaksoisseinäisissä astioissa,
jotka täydellisesti täyttävät reunanumeron 206 (2) a) määräykset;

 j) Valmistusmaan määräysten mukaisesti valmistetut ja täytetyt seuraavat kohdan 6
A esineet, jotka on pakattu vahvoihin ulkopakkauksiin:

1044 Sammuttimet, jotka on suojattu tahattomalta tyhjentymiseltä;

3164 Esineet, pneumaattisesti tai hydraulisesti paineistetut, jotka ovat voiman-
siirron, muotojäykkyyden tai valmistustekniikan takia suunniteltu kestämään
suurempia rasituksia kuin sisäinen kaasunpaine edellyttää. 

k) Elintarvikkeiden tai juomien sisältämät kaasut.

(2) Kaasut ja esineeet, joita kuljetetaan seuraavien ehtojen mukaisesti:

a) Reunanumeron 202 mukaiset tilavuudeltaan enintään 120 ml astiat, jotka sisältä-
vät kohtien 1 A, 2 A, 3 A ja 4 A kaasuja;

b) Reunanumeron 202 mukaiset tilavuudeltaan enintään 120 ml olevat kohtien 5 T,
5 TF, 5 TC, 5 TO, 5 TFC ja 5 TOC esineet;

c) Kohtien 5 A, 5 O ja 5 F esineet, joiden tilavuus on enintään 1 000 ml ja jotka
täyttävät reunanumeron 202 ja reunanumeroiden 207 ja 208 ehdot;

Nämä tulee pakata:

i) vähintään reunanumeron 1538 määräykset täyttäviin ulkopakkauksiin.
Kollin kokonaisbruttomassa ei saa ylittää 30 kg; tai

ii) kutistekalvo- tai kiristekalvoalustoille. Kollin kokonaisbruttomassa ei saa
ylittää 20 kg.
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Pakkaamisessa on noudatettava yleisten pakkausmääräysten reunanumeron 1500 (1), (2) ja
(5) - (7) määräyksiä.

(3) Kuljetettaessa edellä olevan kohdan (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa
vastattava reunanumeron 226 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat "rajoitettu määrä".

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

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

202 (1) Astian ja sen suljinlaitteen materiaalien sekä kaikkien sisällön kanssa mahdollisesti
kosketuksiin joutuvien materiaalien tulee olla sellaisia, ettei sisältö vaikuta niihin eikä
muodosta niiden kanssa vaarallisia tai haitallisia yhdisteitä.

(2) Pakkauksen ja sen suljinlaitteen tulee olla riittävän jäykkä ja luja, ettei se kuljetuksen
aikana aukene tai höllenny ja että se varmasti kestää tavallisen kuljetuksen. Milloin
ulkopakkausta on määrätty käytettäväksi, astioiden tulee olla varmasti ja lujasti siihen
pakattu. Ellei kappaleessa "Erityispakkausmääräykset" toisin määrätä, sisäpakkauksia saa
pakata yhteen ulkopakkaukseen joko yhden tai useampia.

(3) Astia saa sisältää vain kaasua tai kaasuja, joille se on hyväksytty.

(4) Astioiden rakenteen on kestettävä normaalin kuljetuksen aikana tapahtuvien lämpöti-
lamuutosten aiheuttama kuljetettavan aineen paineen vaihtelu.

(5) Kohtien 5 ja 6  esineiden sekä kohtien 1, 2 ja 4 sekä 7 kaasujen kuljetukseen tarkoi-
tettujen astioiden on oltava niin suljettuja ja tiivitä, ettei kaasua pääse ulos.
Huom. 1. Reunanumerossa 250 on lueteltu erityisvaatimukset kullekin kaasulle.
Huom. 2. Luokan 2 aineiden kuljetttamisesta säiliövaunuissa, monisäiliövaunuissa, irrotettavilla säiliöillä
varustetuissa vaunuissa ks. lisäys XI, ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. 

(6) Kaasujen kuljetukseen käytettävien astioiden rakenteesta ja tarkastuksesta on muutoin
voimassa, mitä kuljetettavista kaasusäiliöistä on erikseen määrätty. Rakenteen osalta on
sovellettava myös lisäyksen II määräyksiä.

203 - -
205

206 (1) Kohdan 3 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 3 A kaasuja, lukuun ottamatta 2187 hiilidioksidia ja sen seoksia, sekä kohdan
3 O 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.
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  Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, 20 päivänä toukokuuta 1975 aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön2/

lähentämisestä, julkaistu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä, n:o L 147 9 päivänä kesäkuuta 1975.

  Komission direktiivi 94/1/EY, 6 päivänä tammikuuta 1994 aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön3/

lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta, julkaistu Euroopan yhteisön
virallisessa lehdessä, n:o L 23 28 päivänä tammikuuta 1994.

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

207 (1) Kohdan 5 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 2 F 1011 butaanille tarkoitettuja kohdan 5 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 materiaa-
lista tai lasista valmistettujen astioiden enintään 500 ml;

d) jokaisen astian rakennemallin on ennen käyttöönottoa läpäistävä lisäyksen II
reunanumeron 1291 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
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 5 aerosolipulloille (1950 aerosolit):
Neuvoston direktiivin 75/324/ETY liite  komission direktiivin 94/1/EY muutok-2/

silla ;3/



N:o 5271674

Kohdan 5 F 2037 kaasupatruunoille, jotka sisältävät 1965 hiilivetykaasun seoksia,
nesteytettyjä:
Standardi EN 417:1992.

(3) Aerosolipullojen (1950 aerosolit) ponneaineena, ponneaineiden aineosana tai täyttö-
kaasuna saa olla joku seuraavista kaasuista: kohtien 1 A ja 1 F kaasut lukuun ottamatta
2203 silaania; kohtien 2 A ja 2 F kaasut lukuun ottamatta tunnusnumeroon 3161 luokiteltua
metyylisilaania; sekä kohdan 2 O 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 2 T 1062 metyylibromidi;

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

208 (1) Kohdan 5 esineiden sisäinen paine 50 EC lämpötilassa saa olla enintään 2/3 esineen
koepaineesta mutta enintään 1,32 MPa (13,2 bar).

(2) Kohdan 5 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 5 esineiden on läpäistävä lisäyksen II reunanumeron 1292 mukainen
tiiviyskoe.

209 (1) Kohdan 5 esineet on pakattava puu- tai metallilaatikkoon tai vahvaan pahvilaatik-
koon; helposti pirstoutuvasta lasista tai synteettisestä materiaalista valmistetut aerosolipul-
lot (1950 aerosolit) on pahvilla tai jollakin muulla sopivalla materiaalilla erotettava toisis-
taan.

(2) Kollin massa saa olla enintään 50 kg käytettäessä pahvilaatikkoa tai enintään 75 kg
käytettäessä muita pakkauksia.

(3) Vaunukuormana kuljetettaessa saa kohdan 5 metalliesineet pakata myös seuraavasti:
Esineet on koottava yksiköiksi alustoille ja ne on pidettävä paikoillaan sopivalla muovipääl-
lyksellä. Nämä yksiköt on pinottava kuormalavoille ja varmistettava sopivalla kiinnityksel-
lä.

210 (1) Kohdan 6 F 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 varmis-
tettuja tai suunniteltu niin, että sytyttimen toimiminen ja sisällön vuotaminen
kuljetuksen aikana on estetty. Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpakkaukset on pakat-
tava tiukasti, jotta estetään tyhjennysventtiilien tahaton toiminta.

Sytyttimet saavat sisältää enintään 10 grammaa nesteytettyä petrolikaasua.
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Sytyttimien täyttöpakkaukset saavat sisältää enintään 65 grammaa nesteytettyä
petrolikaasua.

Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpakkaukset on pakattava seuraaviin ulkopakkauk-
siin:

reunanumeron 1527 tarkoittamiin puulaatikoihin, reunanumeron 1528 tarkoitta-
miin vanerilaatikoihin tai reunanumeron 1529 tarkoittamiin puupohjaisesta
levystä valmistettuihin laatikoihin, joiden bruttomassa saa olla enintään 75 kg, tai
reunanumeron 1530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin, joiden bruttomassa saa olla
enintään 40 kg. Pakkaukset on testattava ja hyväksyttävä lisäyksen V pakkausryh-
män II mukaisesti.

b) 3150 laitteiden, pienet, hiilivetykaasulla toimivat, ja pienten laitteiden hiilivety-
kaasutäyttöpakkauksien on oltava sen maan määräyksien mukaisia, jossa ne on
täytetty. Laitteet ja täyttöpakkaukset on pakattava reunanumeron 1538 b) mukai-
siin ulkopakkauksiin, jotka on testattu ja hyväksytty lisäyksen V pakkausryhmän
II mukaisesti.

(2) Kohdan 7 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 7 F kaasuille ja 1 litra kohtien 7 T ja 7 TF kaasuille.

Ulkopakkausten on täytettävä reunanumerossa 1538 b) pakkausyhdistelmille annetut
vaatimukset, ja ne on testattava ja hyväksyttävä lisäyksen V pakkausryhmän III mukaisesti.

2. Erityispakkausmääräykset

1. Rakenne ja varusteet

211 Astiatyypit jaotellaan seuraavasti:

(1) Kaasupullot; tilavuudeltaan enintään 150 litraa olevat kuljetettavat paineastiat.

(2) Putkiastiat; tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 5 000 litraa olevat saumatto-
mat kuljetettavat paineastiat.

(3) Kaasuastiat; tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 1 000 litraa olevat hitsatut
kuljetettavat paineastiat (esim. lieriömäiset astiat, jotka on varustettu vieritysvanteilla,
astiat, jotka on asennettu jalaksille ja tai sijoitettu kehikkoon).

(4) Kryoastiat; tilavuudeltaan enintään 1 000 litraa olevat jäähdytetyille nesteytetyille
kaasuille tarkoitetut kuljetettavat lämpöeristetyt paineastiat.

(5) Pullopaketti (tai pullokontti); kaasupulloista muodostuvat yksiköt, joissa kuljetetta-
vat yksittäiset pullot ovat yhdistettyinä keskenään kokoojaputkistolla ja kiinnitettyinä lujasti
toisiinsa.

Huom.  Eri astioiden tilavuus- ja käyttörajoitukset ks. rn 250.

212 - -
216 
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217 (1) - (4) - 

(5) Reunanumeron 211 mukaiset astiat saa kuljettaa määräaikaistarkastukseen tarkastusta
varten, vaikka määräaika on kulunut umpeen.

218 -
221

3. Yhteenpakkaaminen

222 (1) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata samaan ulkopakkaukseen, jos ne eivät
reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(2) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata samaan ulkopakkaukseen aineiden ja/tai
tavaroiden kanssa, jotka eivät ole  näiden määräysten alaisia, jos ne eivät reagoi vaaral-
lisesti toistensa kanssa.

(3) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata reunanumeron 1538 tarkoittamaan pak-
kausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden yhteen-
pakkaaminen on sallittu edellyttäen, että ne eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

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

(5) Reunanumeroiden 8 ja 202 määräyksiä on noudatettava.

(6) Jos käytetään puisia tai pahvisia laatikoita, kollin massa saa olla enintään 100 kg.

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

223 Merkinnät

(1) Uudelleentäytettäviin reunanumeron 211 tarkoittamiin astioihin on merkittävä
seuraavat tiedot selvästi ja pysyvästi:

a) Astian valmistajan nimi tai merkki;

b) Hyväksymisnumero (turvatekniikan keskuksen määrittelemissä tapauksissa);

c) Valmistajan antama astian sarjanumero;

d) Astian taara (omapaino) ilman varusteita ja lisälaitteita silloin, kun seinämän
paksuus tarkistetaan punnitsemalla;

e) Koepaine;

f) Ensimmäisen tarkastuksen ja viimeisimmän määräaikaistarkastuksen päivämäärä
(kuukausi ja vuosi);

Huom.  Kuukautta ei tarvitse ilmoittaa kaasuille, joiden määräaikaistarkastusten väli on vähintään 10
vuotta (ks. rn 250).

g) Kokeet ja tarkastukset suorittaneen tarkastuslaitoksen leima;

h) Kohdan 4 F 1001 liuotetulle asetyleenille: sallittu täyttöpaine sekä tyhjän astian,
varusteiden ja lisälaitteiden, huokoisen massan ja liuotimen kokonaismassa;
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  Teknisen nimen on oltava yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käytetty4/

nimi. Kaupallisia nimi ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.
Teknisen nimen sijasta saa käyttää yhtä seuraavista nimistä:
   - Kohdan 2 A 1078 kylmäainekaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2 seos F3;
   - Kohdan 2 F 1060 metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset, stabiloidut: seos P1, seos P2;
   - Kohdan 2 F 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.: seos A tai butaani, seos A0 tai butaani, seos A1,

seos B, seos C tai propaani.

i) Tilavuus litroina;

j) Kohdan 1  paineella täytettäville kaasuille astian suurin sallittu täyttöpaine 15 EC
lämpötilassa.

Merkinnät on tehtävä pysyvästi, esimerkiksi meistämällä, joko astian vahvistettuun osaan
tai renkaaseen tai astiaan pysyvästi kiinnitettyihin lisäosiin.

Nämä merkinnät saa myös meistää suoraan astiaan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että
se ei heikennä astiaa.

(2) Uudelleentäytettäviin reunanumeron 211 mukaisiin astioihin on lisäksi merkittävä
seuraavat tiedot selvästi ja pysyvästi:

a) Reunanumerossa 201 annettu kaasun tai kaasuseoksen YK-numero ja nimi;

N.o.s.- nimikkeeseen luokitelluista kaasuista on ilmoitettava vain kaasun YK-
numero ja tekninen nimi ;4/

Seoksille ei tarvitse ilmoittaa enempää kuin kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin
eniten vaikuttavaa ainetta;

b) Kohdan 1  kaasuille, jotka täytetään massaan perustuen, ja nesteytetyille kaasuille
joko suurin sallittu täytös ja astian taara mukaanlukien täytön aikaiset varusteet ja
lisälaitteet tai bruttopaino;

c) Seuraavan määräaikaistarkastuksen päivämäärä (vuosi).

Nämä merkinnät voidaan joko meistää tai ilmoittaa astiaan kiinnitettävällä kestävällä
tunnistelevyllä tai lipukkeella, tai merkitä maalaamalla tai muulla vastaavalla tavalla
siten, että merkintä on pysyvä ja selvästi luettavissa.

(3) Kohtien (1) ja (2) vaatimusten katsotaan tulleen täytetyiksi, mikäli noudatetaan
seuraavia standardeja:  [varattu]

(4) Reunanumeron 211 (1) mukaisiin kertakäyttöisiin astoihin on merkittävä seuraavat
tiedot selvästi ja pysyvästi:

a) Valmistajan nimi tai merkki;
b) Hyväksymisnumero (turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa);
c) Valmistajan antama astian sarja- tai valmistuseränumero;
d) Koepaine;
e) Valmistuksen päivämäärä (kuukausi ja vuosi);
f) Ensimmäisen tarkastuksen suorittaneen asiantuntijan leima;
g) Reunanumerossa 201 annettu kaasun tai kaasuseoksen YK-numero ja täydellinen

nimi;
N.o.s.-nimikkeeseen luokitelluista kaasuista on ilmoitettava vain kaasun YK-
numero ja tekninen nimi ;2/

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Alkuperäinen sanamuoto kuului:Kohdan 2 A 1078 jäähdytyskaasulle,
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Seoksille ei tarvitse ilmoittaa enempää kuin kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin
eniten vaikuttavaa ainetta;

h) Sanat "Ei saa käyttää uudelleen"; tämän merkinnän tulee olla vähintään 6 mm
korkea.

Lukuunottamatta kohtaa g) on tässä kohdassa mainitut merkinnät tehtävä pysyvästi,
esimerkiksi meistämällä, joko astian vahvistettuun osaan tai renkaaseen tai astiaan pysyväs-
ti kiinnitettyihin lisäosiin.
Nämä merkinnät saa myös meistää suoraan astiaan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että
se ei heikennä astiaa.

Tämän kohdan vaatimusten katsotaan tulleen täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia
standardeja:  [varattu]

(5) Jokaiseen kolliin, johon on pakattu kohtien 1 - 4, 6 F tai 7 kaasuja sisältäviä astioita
tai kohdan 5 kaasua sisältäviä pieniä astioita (kaasupatruunat), tulee merkitä tavaran
rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN" sekä lisäksi:
"Luokka 2" tai "Klass 2" taikka "Class 2". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Tätä määräystä ei tarvitse noudattaa, jos astiat ja niiden merkinnät ovat selvästi näkyvissä.

(6) Kohdan 5 aerosolipulloja sisältävät kollit on merkittävä selvästi seuraavasti:
"UN 1950 Aerosoli" tai "UN 1950 Aerosol".

224 Varoituslipukkeet

Huom. Varoituslipukemääräyksissä kollilla tarkoitetaan jokaista pakkausta, joka sisältää astioita, aerosoleja tai
kaasua sisältäviä pieniä astioita (kaasupatruunat) tai mitä tahansa ilman ulkopakkausta olevaa reunanumeron 211
mukaista astiaa.

(1) Tämän luokan aineita ja esineitä sisältävät kollit on varustettava varoituslipukkeilla
seuraavasti:

 
 Aineluettelon eri kohdissa seuraaviin ryhmiin 
 luokitellut aineet ja esineet

  Lipuke no.

A...........................................................   2
O...........................................................   2 + 05
F...........................................................   3
T...........................................................   6.1
TF..........................................................   6.1 + 3
TC.........................................................   6.1 + 8
TO.........................................................   6.1 + 05
TFC........................................................   6.1 + 3 + 8
TOC.......................................................   6.1 + 05 + 8

(2) Jokaiseen kohdan 3 kaasuja sisältävään kolliin on lisäksi kiinnitettävä kahdelle
vastakkaiselle sivulle lipuke no. 11.

(3) Reunanumeron 211 (1) mukaisten kaasupullojen lipukkeet saa kiinnittää pullojen
hartioihin, ja niiden koko voi olla vastaavasti pienempi edellyttäen, että ne ovat selvästi
näkyviä.
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  Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käy-5/

tettyä nimiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

225 (1) Lukuun ottamatta ryhmien T, TF, TC, TO, TFC ja TOC kaasuja sekä kohdan 1 F
2203 puristettua piifluorivetyä saa luokan 2 aineita ja esineitä kuljettaa kiitotavarana. Kolli
saa painaa enintään 50 kg.

(2) Kuljetettaessa kohdan 3 kaasuja varoventtiileillä varustetuissa säiliövaunuissa tai
säiliökonteissa on lähettäjän ja rautatien sovittava kuljetusehdoista ennen tavaran jättämistä
kuljetettavaksi.

(3) Bruttopainoltaan yli 500 kg  1749 klooritrifluoridilähetykset (kohta 2 TOC) saa
kuljettaa ainoastaan vaunukuormina ja enintään 5 000 kg vaunua kohti.

(4) Palavia kaasuja, joiden leimahduspiste on alle 23 EC, ei saa kuljettaa lämminvaunuis-
sa, joissa on avotulilämmitin tai katalyyttinen lämmityslaite.

(5) Luokan 2 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

226 (1) Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä reunanumerossa 201 kursivoitua YK-
numeroa ja nimeä.

Jos ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s-nimikkeeseen, on käytettävä YK-
numeroa ja n.o.s-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä .5/

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, ryhmä sekä lyhenne
"VAK" (tai "RID"). Esimerkiksi "2 lk, 2 F, VAK".

Kuljetettaessa seoksia [ks. rn 200 (3)], jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia
aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin eniten
vaikuttavaa ainetta.

Kuljetettaessa seoksia [ks. rn 200 (3)] säiliövaunuissa, monisäiliövaunuissa, irrotettavilla
säiliöillä varustetussa vaunussa tai säiliökontissa on seoksen koostumus ilmoitettava
tilavuus- tai painoprosentteina. Aineita, joiden osuus seoksessa on alle 1 %, ei tarvise
mainita.

Rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen lisäyksen VIII mukainen vaa-
ratunnusnumero ja YK-numero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti
vaaditaan. Esimerkiksi "266, 1017 kloori, 2 lk, 2 TC, VAK".

Vaaratunnusnumero on myös ilmoitettava, jos vaunu, jossa kuljetetaan vaunukuormana vain
yhtä ja samaa tavaraa sisältäviä kolleja, on varustettu lisäyksen VIII mukaisilla tunnusmer-
kinnöillä.

Teknisen nimen sijasta saa käyttää yhtä seuraavista nimistä:

  - Kohdan 2 A  1078 kylmäainekaasu, n.o.s:  Seos F1, seos F2, seos F3;

  - Kohdan 2 F  1010 nimikkeelle:  1,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut;
  - Kohdan 2 F  1060 metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset, stabiloidut:  Seos P1,

seos P2;
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  - Kohdan 2 F  1965 hiilivetykaasuseos, nesteytetty, n.o.s.: Seos A tai butaani, seos A0
tai butaani, seos A1, seos B, seos C tai propaani.

 Säiliökuljetuksessa kaupallisia nimiä "butaani" ja "propaani" saa käyttää vain
lisätietoina.

Näiden seosten koostumusta ei tarvitse ilmoittaa.

(2) Kuljettaessa reunanumeron 211 mukaisia astioita reunanumeron 217 (5) ehdoilla on
rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä: "Kuljetus on rn 217 (5) mukainen". 

(3)  Kuljetettaessa säiliövaunuissa, jotka on täytetty puhdistamattomina, on tavaran
massana ilmoitettava täytetyn massan ja lastijäämän summa, joka vastaa täytetyn säi-
liövaunun kokonaismassaa vähennettynä vaunun omapainolla. Lisäksi saa merkitä: "Täytös
.... kg".

(4) Lähetettäessä säiliövaunussa tai säiliökontissa kohdan 3 kaasuja on lähettäjän merkit-
tävä rahtikirjaan:

  - "Säiliö on eristetty siten, että varoventtiili ei voi avautua ennen ...(pvm, joka on
sovittu kuljetuksen suorittavan rautatien kanssa). 

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

227 (1) Kolleja ei saa heitellä eikä asettaa alttiiksi iskuille.

(2) Astiat on kuormattava vaunuihin siten, etteivät ne voi kaatua tai pudota. Lisäksi on
otettava huomioon seuraavat määräykset:

a) Reunanumeron 211 (1) tarkoittamat pullot on asetettava kyljelleen joko vaunun
pituus- tai poikkisuuntaan. Päätyseinän läheisyydessä niiden on kuitenkin oltava
vaunun poikkisuunnassa.

Lyhyet suuriläpimittaiset pullot (läpimitta on 30 cm tai enemmän) saavat myös
vaunun päätyseinien läheisyydessä olla pituussuunnassa. Sulkemislaitteen on
tällöin oltava vaunun keskustaan päin.

Tukevasti pystyssä pysyvät pullot tai pullot, jotka on tuettu sopivilla tehokkailla
kaatumisen estävillä laitteilla, saa kuormata pystyasentoon.

Kyljelleen asetetut pullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, sidottava tai tai
muuten kiinnitettävä siten, etteivät ne pääse liikkumaan. 

b) Astiat, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 3 kaasuja, on kuormattava aina
käyttöasentoon ja suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

c) Vieritettäväksi tarkoitetut astiat on asetettava vaunuun niin, että niiden
pituusakseli tulee vaunun pituussuuntaan, ja estettävä vierimästä.

(3) Kuljetettaessa reunanumeron 209 (3) mukaisesti kuormalavoille kuormattuja
aerosoleja on jokainen kuormalava asetettava tarkasti samaan asentoon alla olevan päälle
ja tarvittaessa erotettava toisistaan riittävän lujasta materiaalista olevalla kerroksella.
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b. Pienkontit

228 (1) Luokan 2 aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkontissa lukuun ottamatta kohdan
3 kaasuja sisältäviä kolleja.

(2) Yhteeenkuormauskiellot (rn 230) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, monisäiliövaunuihin sekä irrotettavia säiliöitä, säi-
liökontteja tai pienkontteja sisältäviin vaunuihin tehtävät merkinnät ja varoitus-
lipukkeet (ks. lisäys IX)

229 (1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun, monisäiliövaunun sekä
irrotettavia säiliöitä tai säiliökontteja sisältävän vaunun kummallekin sivulle kiinnitettävä
seuraavat varoituslipukkeet.

Huom. Vaunujen konttien ja säiliökonttien osalta ks. myös 1900 (1) b).

 Aineluettelon eri kohdissa seuraaviin ryhmiin 
 luokitellut aineet ja esineet

  

  Lipuke no.

A...........................................................   2
O...........................................................   2 + 05
F...........................................................   3
T...........................................................   6.1
TF..........................................................   6.1 + 3
TC.........................................................   6.1 + 8
TO........................................................   6.1 + 05
TFC.......................................................   6.1 + 3 + 8
TOC.......................................................   6.1 + 05 + 8

 

 (2) Säiliövaunun, monisäiliövaunun ja irrotettavilla säiliöillä varustetun vaunun tai säi-
liökontteja kuljettavan vaunun kummallekin sivulle on kiinnitettävä lipuke no. 13.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein kohdan (1) mukaisesti. 

E. Yhteenkuormauskiellot

230 Kolleja, jotka on varustettu lipukkeilla no. 2, 3 tai 6.1 ei saa kuormata samaan vaunuun
yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeilla no. 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01.  Tämä
määräys ei koske kolleja, jotka on varustettu lipukkeella no. 1.4 ja kuuluvat yhteenso-
pivuusryhmään S.

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

232 (1) Kohdan 8 puhdistamattomat tyhjät astiat, tyhjät säiliövaunut, tyhjät monisäiliövaunut,
tyhjät irrotettavat säiliöt ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla kuin täytettyinä
ollessaankin.

(2) Puhdistamattomat, tyhjät astiat, tyhjät säiliövaunut, tyhjät monisäiliövaunut sekä
tyhjiä irrotettavia säiliöitä tai säiliökontteja sisältävät vaunut on varustettava samoilla
varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa aineesta on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 8 kursiivilla kirjoitet-
tua nimeä täydennettynä merkinnällä "2 lk, 8, VAK", esim. "Tyhjä astia, 2 lk, 8, VAK".
Puhdistamattomille, tilavuudeltaan yli 1 000 l oleville, tyhjille säiliöille ja tyhjille säi-
liövaunuille, tyhjille monisäiliövaunuille ja vaunussa kuljetettaville tyhjille irrotettaville
säiliöille ja säiliökonteille on merkintää täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä
viimeksi kuormatun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon
kohdalla ja ryhmällä, esim. "Viimeisin kuorma: 268, 1017 kloori, 2 TC".

(4) Reunanumeron 211 mukaisia aineluettelon kohdan 8 astioita saa kuljettaa määräai-
kaistarkastuksen määräajan umpeuduttuakin tarkastettavaksi, ks. rn 217 (5).

233 -
237

G. Muut määräykset

238 Ei määräyksiä.

H. Siirtymäkauden määräykset

239 (1) - 

(2) Reunanumeron 211 (1) mukaisia kaasupulloja, joille on suoritettu ensimmäinen
tarkastus tai määräaikaistarkastus ennen 1 päivää heinäkuuta 1997, saa kuljettaa tyhjänä ja
puhdistamattomana ilman varoituslipuketta seuraavaan täyttöön tai seuraavaan määrä-
aikaistarkastukseen saakka.

240 -
249
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I. Kaasutaulukko ja erityismääräykset

250 Luettelo kaasuista sekä viitaukset RID-määräysten reunanumeroiden 211 - 219 tärkeimpiin
määräyksiin sekä lisäksi ainekohtaisiin erityismääräyksiin.

Luettelo kaasuista: ks. taulukot.

"Erityismääräysten" selitteet:

a: Alumiiniseokset eivät saa olla kosketuksissa kaasun kanssa.

b: Kupariventtiilit eivät ole sallittuja.

c: Sisällön kanssa kosketuksissa olevat metalliosat eivät saa sisältää yli 70 %
kuparia.

d: Yksikään astia ei saa sisältää yli 5 kg ainetta.

e: Venttiilien poistoaukot on varustettava kaasutiiveillä tulpilla tai hattumuttereilla
[ks. rn 213 (4)].

f: On suoritettava välttämättömät varotoimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvan
vaarallisten reaktioiden (esim. polymerisaatio, hajoaminen...) estämiseksi.
Tarvittaessa on käytettävä stabilointia tai lisättävä inhibiittiä.

g: Muita kuin ilmoitettuja koepaineita saa käyttää edellyttäen, että noudatetaan
reunanumeron 219 c) määräyksiä.

h: Mikäli huokoisena massana käytetään monoliittistä ainetta, voidaan tarkastusten
väli pidentää 10 vuoteen.

i: Suurin täytös hyväksymispäätöksessä ilmoitettujen määrien mukaisesti.

j: Koepaine ja täyttöaste on laskettava reunanumeron 219 määräysten mukaisesti.

k: Tarkastusten väli voidaan pidentää 10 vuoteen, jos astiat on valmistettu alu-
miiniseoksista.

l: Jokainen pullopaketissa (pullokontissa) oleva pullo on varustettava omalla venttii-
lillä, jonka on oltava suljettu kuljetuksen aikana.

m: Reunanumeron 211 (1) mukaisten teräspullojen tarkastusten väli voidaan pidentää
15 vuoteen:

a) Turvatekniikan keskuksen hyväksynnällä, ja

HUOM: Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa määräaikaistarkastus- ja kuljetusmaan   (-maiden)
toimivaltaisen viranomaisen (viranomaisten) hyväksynnällä.

b) Turvatekniikan keskuksen tunnustaman teknisen koodin tai standardin vaati-
musten mukaisesti tai standardin EN 1440:1996 "Transportable refillable
welded steel cylinders for liquefied Petroleum gases (LPG) - Periodic requali-
fication" mukaisesti. 

n: N.o.s.-nimikkeeseen luokiteltujen kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille astioille on
otettava huomioon seuraavat määräykset soveltuvin osin:

1. Astioiden ja niiden sulkulaitteiden valmistusaineet eivät saa vahingoittua
joutuessaan kosketuksiin sisällön kanssa eivätkä muodostaa haitallisia tai
vaarallisia yhdisteitä sen kanssa.

2. Koepaine ja täyttöaste tulee laskea reunanumeron 219 vaatimusten mukaisesti.
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3. Myrkyllisiä kaasuja ja kaasuseoksia, joiden LC  on alle 200 ppm, ei saa50

kuljettaa reunanumerossa 211 (2) ja (3) tarkoitetuissa astioissa.

4. Myrkyllisille kaasuille tai kaasuseoksille, joiden LC  on alle 200 ppm, tai50

pyroforisille kaasuille tai palaville yli 1 % pyroforisia yhdisteitä sisältäville
kaasuseoksille tarkoitettujen astioiden venttiilit on varustettava kaasutiiveillä
tulpilla tai hattumuttereilla. Jos nämä astiat on koottu pullokontiksi, on jokai-
nen astia varustettava omalla venttiilillä, jonka on oltava suljettuna kuljetuksen
aikana.

5. On suoritettava välttämättömät varotoimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvan
vaarallisten reaktioiden (esim. polymerisaatio, hajoaminen) estämiseksi.
Tarvittaessa on käytettävä stabilointia tai lisättävä inhibiittiä.

6. Myös muita täyttökriteereitä voidaan käyttää reunanumeron 211 (1) mukaisille
hitsattuille teräspulloille, jotka on tarkoitettu kohdan 2 F aineiden, YK-numero
1965, kuljetukseen:

a) Turvatekniikan keskuksen hyväksynnällä; ja

b) Turvatekniikan keskuksen tunnustaman teknisen koodin tai standardin
vaatimusten mukaisesti tai standardin EN 1439:1996 "Transportable
refillable welded steel cylinders for liquefied Petroleum gases (LPG) -
Procedures for checking before, during and after refilling" mukaisesti. 

Täyttökriteerien poiketessa reunanumerossa 219 annetuista, tulee
rahtikirjaan tehdä merkintä "Kuljetus on reunanumeron 250 mukai-
nen, erityisvaatimus n" sekä merkintä täyttökertoimen laskemisessa
käytetystä referenssilämpötilasta.

Huom.  Kansainvälisissä RID-määräyksissä ei ole kohtaa 6.
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250 

Kohta YK- Pakkaus Koe Täyttö Erityis-
ja ryhmä no vaa-

Aineen nimi
timuksetAstian tyyppi Paine Ai- Enim-

(rn 211) ka mäistäyttö*/

(v) kg/l tai
MPa tai
tilavuus-
%

kertaa
täyt-
töpai-
ne

MPa

1 A (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe1002 Ilma, puristettu

1006 Argon, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1046 Helium, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1056 Krypton, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1065 Neon, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1066 Typpi, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1979 Jalokaasujen seos, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1980 Jalokaasujen ja hapen seos, puris-
tettu

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1981 Jalokaasujen ja typen seos, puris-
tettu

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1982 Tetrafluorimetaani, puristettu
(kylmäainekaasu R 14, puristettu)

(1),(2),(3),(5) 20 10 0,62 g
(1),(2),(3),(5) 30 0,94 g

2036 Ksenon, puristettu (1),(2),(3),(5) 13 10 1,24 g

2193 Heksafluorietaani, puristettu (kyl-
mäainekaasu R 116, puristettu)

(1),(2),(3),(5) 20 10 1,10 g

1956 Puristettu kaasu, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe n

1 O (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe1014 Hapen ja hiilidioksidin seos, pu-
ristettu

1072 Happi, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

3156 Puristettu kaasu, hapettava, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe n

1 F (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe1049 Vety, puristettu

1957 Deuterium, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

1962 Eteeni, puristettu (1),(2),(3),(5) 22,5 10 0,34 g
(1),(2),(3),(5) 30,0 10 0,37 g
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1971 Metaani, puristettu tai

1971 Maakaasu, puristettu, jonka me-
taanipitoisuus on korkea

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

2034 Vedyn ja metaanin seos, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe

2203 Silaani, puristettu **/ (1),(2),(3),(5) 22,5 10 0,32 e,g,l
(1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,41 e,g,l

1964 Hiilivetykaasuseos, puristettu,
n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe n

1954 Puristettu kaasu, palava, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 1,5 10 2/3 Pe n

1 T (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe1612 Heksaetyylitetrafosfaatin ja puris-
tetun kaasun seos

1955 Puristettu kaasu, myrkyllinen n.o.s (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe n

1 TF (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe k1016 Hiilimonoksidi, puristettu

1023 Kivihiilikaasu, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe

1071 Öljykaasu, puristettu (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe

1911 Diboraani, puristettu (1),(5) 25,0 5 0,072 e,f,l

2600 Hiilimonoksidin ja vedyn seos,
puristettu (synteesikaasu, vesikaa-
su, Fischer-Tropsch-kaasu)

(1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe k

1953 Puristettu kaasu, myrkyllinen, pa-
lava, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe n

1 TC (1),(2),(3),(5) 22,5 3 0,715 g1008 Booritrifluoridi, puristettu
(1),(2),(3),(5) 30,0 0,86 g

1859 Piitetrafluoridi, puristettu (1),(2),(3),(5) 20 3 0,74 g
(1),(2),(3),(5) 30 1,1 g

2198 Fosforipentafluoridi, puristettu (1),(5) 20 3 0,9 e,g,l
(1),(5) 30 1,34 e,g,l

2417 Karbonyylifluoridi, puristettu (1),(2),(3),(5) 20 3 0,47 g
(1),(2),(3),(5) 30 0,7 g

3304 Puristettu kaasu, myrkyllinen, 
syövyttävä, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 1,5 3 2/3 Pe n

1 TO (1),(2),(3),(5) 20 5 0,5 g2451 Typpitrifluoridi, puristettu
(1),(2),(3),(5) 30 0,75 g

3303 Puristettu kaasu, myrkyllinen, ha-
pettava, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 Pe n
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1 TFC (1),(2),(3),(5) 1,5 3 2/3 Pe n3305 Puristettu kaasu, myrkyllinen, pa-
lava, syövyttävä, n.o.s.

1 TOC (1),(5) 20,0 5 2,8 MPa a,d,e,l1045 Fluori, puristettu

1660 Typpioksidi, puristettu (1),(5) 1,5 3 2/3 Pe e,l

2190 Happidifluoridi, puristettu (1),(5) 20,0 3 2,8 MPa a,d,e,l

3306 Puristettu kaasu, myrkyllinen,
hapettava,syövyttävä, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 1,5 3 2/3 Pe n

2 A (1),(2),(3),(5) 4,2 10 1,13 g1009 Bromitrifluorimetaani (kylmäai-
nekaasu R 13B1) (1),(2),(3),(5) 12,0 10 1,44 g

(1),(2),(3),(5) 25,0 10 1,60 g

1013 Hiilidioksidi (1),(2),(3),(5) 19,0 10 0,66 g
(1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,75 g

1015 Hiilidioksidin ja typpioksiduulin
seos

(1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,75 g

1018 Klooridifluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 22)

(1),(2),(3),(5) 2,9 10 1,03

1020 Klooripentafluorietaani 
(kylmäainekaasu R 115)

(1),(2),(3),(5) 2,5 10 1,08

1021 1-Kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaani
(kylmäainekaasu R 124)

(1),(2),(3),(5) 1,2 10 1,2

1022 Klooritrifluorimetaani (kylmäai-
nekaasu R 13)

(1),(2),(3),(5) 10,0 10 0,83 g
(1),(2),(3),(5) 12,0 10 0,90 g
(1),(2),(3),(5) 19,0 10 1,04 g
(1),(2),(3),(5) 25,0 10 1,10 g

1028 Diklooridifluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 12)

(1),(2),(3),(5) 1,8 10 1,15

1029 Dikloorimonofluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 21)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,23

1058 Nesteytetyt kaasut palamattomat,
suojakaasuna typpi, hiilidioksidi tai
ilma

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 j

1080 Rikkiheksafluoridi (1),(2),(3),(5) 7,0 10 1,04 g
(1),(2),(3),(5) 14,0 10 1,33 g
(1),(2),(3),(5) 16,0 10 1,37 g

1858 Heksafluoripropeeni 
(kylmäainekaasu R 1216)

(1),(2),(3),(5) 2,2 10 1,11

1952 Hiilidioksidin ja eteenioksidin
seos, joka sisältää enintään 9 %
eteenioksidia

(1),(2),(3),(5) 19 10 0,66
(1),(2),(3),(5) 25 10 0,75
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1958 1,2-Dikloori-1,1,2,2-tetrafluorie-
taani (kylmäainekaasu R 114)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,30

1973 Klooridifluorimetaanin ja kloori-
pentafluorietaanin seos, jolla on
kiinteä kiehumispiste ja joka sisäl-
tää noin 49 % klooridifluorimetaa-
nia (kylmäainekaasu R 502)

(1),(2),(3),(5) 3,1 10 1,05

1974 Bromiklooridifluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 12B1)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,61

1976 Oktafluorisyklobutaani 
(kylmäainekaasu RC 318)

(1),(2),(3),(5) 1,1 10 1,34

1983 1-Kloori-2,2,2,-trifluorietaani
(kylmäainekaasu R 133a)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,18

1984 Trifluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 23)

(1),(2),(3),(5) 19,0 10 0,87 g
(1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,95 g

2422 Oktafluoribut-2-eeni 
(kylmäainekaasu R 1318)

(1),(2),(3),(5) 1,2 10 1,34

2424 Oktafluoripropaani 
(kylmäainekaasu R 218)

(1),(2),(3),(5) 2,5 10 1,09

2599 Klooritrifluorimetaanin ja
trifluorimetaanin atseotrooppinen
seos, joka sisältää noin 60 %
klooritrifluorimetaania (kylmäaine-
kaasu    R 503)

(1),(2),(3),(5) 3,1 10 0,11
(1),(2),(3),(5) 4,2 10 0,20
(1),(2),(3),(5) 10,0 10 0,66

2602 Diklooridifluorimetaanin ja 1,1-
di-fluorietaanin atseotrooppinen
seos, joka sisältää noin 74 % di-
klooridifluorimetaania (kylmäaine-
kaasu    R 500)

(1),(2),(3),(5) 2,2 10 1,01

3070 Diklooridifluorimetaanin ja
eteenioksidin seos, joka sisältää
enintään 12,5 % eteenioksidia

(1),(2),(3),(5) 1,8 10 1,09

3159 1,1,1,2-Tetrafluorietaani 
(kylmäainekaasu R 134a)

(1),(2),(3),(5) 2,2 10 1,04

3220 Pentafluorietaani 
(kylmäainekaasu R 125)

(1),(2),(3),(5) 3,4 10 0,95 g

3296 Heptafluoripropaani 
(kylmäainekaasu R 227)

(1),(2),(3),(5) 1,5 10 1,2

3297 Eteenioksidin ja klooritetra-
fluorietaanin seos, joka sisältää
enintään 8,8 % eteenioksidia

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,16
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3298 Eteenioksidin ja pentafluorietaa-
nin seos, joka sisältää enintään 7,9
% eteenioksidia

(1),(2),(3),(5) 2,6 10 1,02

3299 Eteenioksidin ja tetrafluorietaanin
seos, joka sisältää enintään 5,6 %
eteenioksidia

(1),(2),(3),(5) 1,7 10 1,03

1078 Kylmäainekaasut, n.o.s., kuten
Seos F1
Seos F2
Seos F3
muut seokset

(1),(2),(3),(5) 1,2 10 1,23
(1),(2),(3),(5) 1,8 10 1,15
(1),(2),(3),(5) 2,9 10 1,03
(1),(2),(3),(5) 10 n

1968 Hyönteistorjuntakaasu, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 10 n

3163 Nesteytetty kaasu, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 10 n

2 O (1),(2),(3),(5) 18,0 10 0,68 g1070 Typpioksiduuli (N O)2

(ilokaasu) (1),(2),(3),(5) 22,5 10 0,74 g
(1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,75 g

3157 Nesteytetty kaasu, hapettava, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 10 n

2 F (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,59 f1010 1,2-Butadieeni, inhiboitu tai
1010 1,3-Butadieeni, inhiboitu tai
1010 1,3-Butadieenin ja hiilivetyjen

seokset, inhiboidut

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,55 f
(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,5 f,j

1011 Butaani (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,51

1012 Buteenien seos tai
1012 1-Buteeni (1-butyleeni) tai
1012 cis-2-Buteeni (cis-2-butyleeni) tai
1012 trans-2-Buteeni (trans-2-butyleeni)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,5 j
(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,53
(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,55
(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,54

1027 Syklopropaani (1),(2),(3),(5) 2,0 10 0,53

1030 1,1-Difluorietaani 
(kylmäainekaasu R 152a)

(1),(2),(3),(5) 1,8 10 0,79

1032 Dimetyyliamiini, vedetön (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,59 b

1033 Dimetyylieetteri (1),(2),(3),(5) 1,8 10 0,58

1035 Etaani (1),(2),(3),(5) 9,5 10 0,25 g
(1),(2),(3),(5) 12 10 0,29 g
(1),(2),(3),(5) 30,0 10 0,39 g

1036 Etyyliamiini (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,61 b

1037 Etyylikloridi (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,80 a

1039 Etyylimetyylieetteri (1),(2),(3),(5) 1 10 0,64



N:o 5271690

1041 Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos
yli 9 % mutta enintään 87 % etee-
nioksidia sisältävä

(1),(2),(3),(5) 19 10 0,66 g
(1),(2),(3),(5) 25 10 0,75 g

1055 Isobuteeni (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,52

1060 Metyyliasetyleenin ja propadieenin
seos, stabiloitu

Propadieeni, joka sisältää 1 - 4 %
metyyliasetyleeniä

Seos P1

Seos P2

(1),(2),(3),(5) 10 c,f,j

(1),(2),(3),(5) 2,2 10 0,50 c,f

(1),(2),(3),(5) 3,0 10 0,49 c,f

(1),(2),(3),(5) 2,4 10 0,47 c,f

1061 Metyyliamiini, vedetön (1),(2),(3),(5) 1,3 10 0,58 b

1063 Metyylikloridi 
(kylmäainekaasu R 40)

(1),(2),(3),(5) 1,7 10 0,81 a

1077 Propeeni (propyleeni) (1),(2),(3),(5) 3,0 10 0,43

1081 Tetrafluorieteeni, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 20,0 10 0,5 MPa f

1083 Trimetyyliamiini, vedetön (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,56 b

1085 Vinyylibromidi, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,37 a,f

1086 Vinyylikloridi, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 1,2 10 0,81 a,f

1087 Metyylivinyylieetteri, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,67 f

1860 Vinyylifluoridi, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 25,0 10 0,64 a,f,g

1912 Metyylikloridin ja dikloorimetaa-
nin seos

(1),(2),(3),(5) 1,7 10 0,81 a

1959 1,1-Difluorieteeni 
(kylmäainekaasu R 1132a)

(1),(2),(3),(5) 25 10 0,77 g

1969 Isobutaani (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,49

1978 Propaani (1),(2),(3),(5) 2,5 10 0,42

2035 1,1,1-Trifluorietaani 
(kylmäainekaasu 143a)

(1),(2),(3),(5) 3,5 10 0,75

2044 2,2-Dimetyylipropaani (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,53

2200 Propadieeni, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 2,2 10 0,50 f

2419 Bromitrifluorieteeni (1),(2),(3),(5) 1,0 10 1,19

2452 Etyyliasetyleeni, inhiboitu (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,57 c,f

2453 Etyylifluoridi 
(kylmäainekaasu R 161)

(1),(2),(3),(5) 3,0 10 0,57



N:o 527 1691

2454 Metyylifluoridi 
(kylmäainekaasu R 41)

(1),(2),(3),(5) 30,0 10 0,36

2517 1-Kloori-1,1-difluorietaani 
(kylmäainekaasu R 142b)

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,99

2601 Syklobutaani (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,63

3153 Perfluori(metyylivinyyli)eetteri (1),(2),(3),(5) 2,0 10 0,75

3154 Perfluori(etyylivinyyli)eetteri (1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,98

3252 Difluorimetaani 
(kylmäainekaasu R 32)

(1),(2),(3),(5) 4,8 10 0,78

1965 Hiilivetykaasujen seos, nesteytetty
n.o.s., kuten
Seos A
Seos AO
Seos A1
Seos B
Seos C
muut seokset

(1),(2),(3),(5) 1,0 10 0,50
(1),(2),(3),(5) 1,5 10 0,47
(1),(2),(3),(5) 2,0 10 0,46
(1),(2),(3),(5) 2,5 10 0,43
(1),(2),(3),(5) 3,0 10 0,42
(1),(2),(3),(5) 10 m,n

3161 Nesteytetty kaasu, palava, n.o.s. (1),(2),(3),(5) 10 n

2 T (1),(2),(3),(5) 1,0 5 1,51 a1062 Metyylibromidi

1581 Metyylibromidin ja klooripikriinin
seos

(1),(2),(3),(5) 1,0 5 1,51 a

1582 Metyylikloridin ja klooripikriinin
seos

(1),(2),(3),(5) 1,7 5 0,81 a

2191 Sulfuryylifluoridi (1),(2),(3),(5) 5,0 5 1,10 k

1967 Hyönteistorjuntakaasu, myrkylli-
nen, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 5 n

3162 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 5 n

2 TF (1),(2),(3),(5) 10,0 5 0,70 k1026 Syaani (disyaani)

1040 Eteenioksidi tai eteenioksidi, joka
sisältää typpeä kokonaispaine
enintään 1 MPa (10 bar) 50 EC:ssa

(1),(2),(3),(5) 1,5 5 0,78 f

1053 Rikkivety (1),(2),(3),(5) 5,5 5 0,67 k

1064 Metyylimerkaptaani (1),(2),(3),(5) 1,0 5 0,78 k

1082 Klooritrifluorieteeni, inhiboitu
(trifluorikloorieteeni)

(1),(2),(3),(5) 1,9 5 1,13 f,k

2188 Arsiini (1),(5) 4,2 5 1,10 e,l
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2192 Germaaniumvety**/ (1),(5) 25,0 5 1,02 e,g,l

2199 Fosfiini**/ (1),(5) 22,5 5 0,30 e,g,l
 (1),(5) 25,0 5 0,51 e,g,l

2202 Seleenivety, vedetön (1),(5) 3,1 5 1,60 e,l

2204 Karbonyylisulfidi (1),(2),(3),(5) 2,6 5 0,84 k

2676 Antimonivety (stibiini) (1),(5) 2,0 5 1,2 e,l

3300 Eteenioksidin ja hiilidioksidin
seos, joka sisältää yli 87 % etee-
nioksidia

(1),(2),(3),(5) 2,8 5 0,73 f

3160 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
palava, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 5 n

2 TC (1),(2),(3),(5) 3,3 5 0,53 b1005 Ammoniakki, vedetön

1017 Kloori (1),(2),(3),(5) 2,2 5 1,25 a

1048 Bromivety, vedetön (1),(2),(3),(5) 6,0 3 1,54 a

1050 Kloorivety, vedetön (1),(2),(3),(5) 10,0 3 0,30 a,g
(1),(2),(3),(5) 12,0 3 0,56 a,g
(1),(2),(3),(5) 15,0 3 0,67 a,g
(1),(2),(3),(5) 20,0 3 0,74 a,g

1069 Nitrosyylikloridi (1),(5) 1,3 3 1,10 e,l

1076 Fosgeeni (1),(3),(5) 2,0 3 1,23 e,l

1079 Rikkidioksidi (1),(2),(3),(5) 1,4 3 1,23

1589 Kloorisyaani, inhiboitu (1),(5) 2,0 3 1,03 e,f,l

1741 Booritrikloridi (1),(2),(3),(5) 1,0 3 1,19

2194 Seleeniheksafluoridi (1),(5) 2,0 3 1,3 e,g,l

2195 Telluuriheksafluoridi (1),(5) 2,0 3 1,0 e,l

2196 Volframiheksafluoridi (1),(5) 1,0 3 2,70 a,e,l

2197 Vetyjodidi, vedetön (1),(2),(3),(5) 2,3 3 2,25 a

2418 Rikkitetrafluoridi (1),(5) 3 3 0,91 e,l

2420 Heksafluoriasetoni (1),(2),(3),(5) 2,2 3 1,08

3057 Trifluoriasetyylikloridi (1),(2),(3),(5) 1,7 3 1,17

3308 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
syövyttävä, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 3 n

2 TO (1),(2),(3),(5) 3,3 5 1,21 k3083 Perkloryylifluoridi
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3307 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
hapettava, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 5 n

2 TFC (1),(2),(3),(5) 1 3 0,902189 Dikloorisilaani

2534 Metyylikloorisilaani (1),(2),(3),(5) 3 j

3309 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
palava, syövyttävä, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 3 n

2 TOC (1),(3),(5) 1,0 3 1,30 e,l1067 Dityppitetroksidi (typpidioksidi)

1749 Klooritrifluoridi (1),(2),(3),(5) 3,0 3 1,40 a

1975 Typpioksidin ja dityppitetroksidin
seos (typpioksidin ja typpidioksi-
din seos) 

(1),(3),(5) 3 e,j,l

2548 Klooripentafluoridi (1),(5) 1,3 3 1,49 a,e,l

2901 Bromikloridi (1),(2),(3),(5) 1,0 3 1,5 a

3310 Nesteytetty kaasu, myrkyllinen,
hapettava, syövyttävä, n.o.s.

(1),(2),(3),(5) 3 n

3 A (4) 1,3 10 98 %1913 Neon, jäähdytetty neste

1951 Argon, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

1963 Helium, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

1970 Krypton, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

1977 Typpi, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

2187 Hiilidioksidi, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

2591 Ksenon, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

3136 Trifluorimetaani, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

3158 Kaasu, jäähdytetty neste, n.o.s. (4) 1,3 10 98 % n

3 O (4) 1,3 10 98 %1003 Ilma, jäähdytetty neste

1073 Happi, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

2201 Typpioksiduuli, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 98 %

3311 Kaasu, jäähdytetty, nesteytetty,
hapettava, n.o.s.

(4) 1,3 10 98 % n

3 F (4) 1,3 10 95 %1038 Eteeni, jäähdytetty neste

1961 Etaani, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 95 %

1966 Vety, jäähdytetty neste (4) 1,3 10 95 %
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1972 Metaani, jäähdytetty neste tai 
1972 Maakaasu, jäähdytetty neste, jonka

metaanipitoisuus on korkea

(4) 1,3 10 95 %

3138 Eteenin, asetyleenin ja propeenin
seos, jäähdytetty neste, joka sisäl-
tää vähintään 71,5 % eteeniä sekä
enintään 22,5 % asetyleenia ja
enintään 6 % propeenia

(4) 1,3 10 95 % c

3312 Kaasu, jäähdytetty neste, palava,
n.o.s.

(4) 1,3 10 95 % n

4 A 2073 Ammoniakkivesiliuos, tiheys alle
0,88 kg/l 15 EC:ssa

yli 35 % ja enintään 40 % am-
moniakkia sisältävä

yli 40 % ja enintään 50 % am-
moniakkia sisältävä

(1),(2),(3),(5) 1,0 5 0,80

(1),(2),(3),(5) 1,2 5 0,77

4 F (1),(5) 6,0 5 c,h,i1001 Asetyleeni, liuotettu

4 TC 3318 Ammoniakkivesiliuos, tiheys 
15 EC:ssa alle 0,880 kg/l, yli 50 %
ammoniakkia sisältävä

(1),(2),(3),(5) 10 j

 Ei sovellettavissa komposiittimateriaalista valmistetuille astioilla.*/

 Pidetään itsestään syttyvänä (pyroforisena)**/
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