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Вътрешна опаковка

Нетно тегло 24 кг

Тара на тубите 200гр всяка

Нетно количество на субстанция 

от опаковъчна група I:  5 литра

Бруто тегло на 1 туба - 6,2кг 

Технически характеристики на 

Вместимост: 5 литра

Тегло вътр. Опаковка: 200 гр

Размери: 190х160х250мм

Капацитет до върха на тубата: 5,6л.

Винтова капачка с уплътнител.

Вътрешната опаковка не изисква 

сертификация.
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Външна опаковка

Собствено тегло на

 празна опаковка  1.2 кг

Кашон тип Fefco 201 / със залепяне

Производител: Serpac srl - Segrate 

(MI)

Вътрешни размери: 385х325х255мм.

Затворен с тиксо от 50 мм

3

Комбинирана опаковка

Комбинирана опаковка 

 (преди тестовете)

Тара на 4 туби: 0.8кг 

+

Нетно тегло на течността, 

съдържаща се в тубите: 24кг

+

Собствено тегло на кашоните 

1,2кг

=

Бруто тегло на опаковката:26кг

Процес на сертифициране на 4G опаковки 
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Доклад от теста: ADR/RID/ADN 6.1.5.8, IMDG 6.1.5.7, IATA 6.3.7.2

Доклада от теста трябва да съдържа отчет, доказващ че опаковката за транспорт е преминала 

подходящите тестове в съответствие с Регулациите и употребата на методи за опаковане, различни от 

указаните от производителя,  биха я направили неподходяща. 

Регистрация в съответното министерство

UN маркировката показва:

1) За кой вид транспорт е валидна сертификацията ADR, ADN, RID, IMDG, ICAO/IATA

2) За кой вид вътрешна опаковка е валидна сертификацията (в този пример за 4 туби с код PL100)

3) Кодът показва опаковъчната група, за която опаковката е преминала тест. ( В този пример "Y" и валиден 

за опаковъчни групи II и III)

4) Колко е максималното брутно тегло в килограми.

Тест за издръжливост 
/ при височина от 3 м 
на идентични 
опаковки за период от 
24 часа  

5 теста за 
пускане от 
височина 
според 
опаковъчната 
група на 
опасния 
материал или 
субстанция. 
В този пример 
опаковъчна 

Опаковъчна група I - 1,8м 
Опаковъчна група II - 1,2м 
Опаковъчна група III -0,8м 

Cobb test 
30’ 

Puncture test 

Подходящо само за комбиниране с вътрешната опаковка, с която е преминал 
теста. 
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Контрол над производството на външните опаковки:

Тестът трябва да се повтаря на нови партиди, произведени опаковки през определени интервали, 

посочени в съответните Регулации (ADR/RID/AND 6.1.1.4 и 6.1.5.1.3; IMDG 6.1.1.3 и 6.1.5.1.3; IATA - 5.0.2.5 и 

6.3.1.1.2)

Ако решите да използвате 4G сертифицирана опаковка, трябва да сте 

сигурни, че тя е тествана както в примера.

Валидни регулации: 
АДР  - от 30 юни 2017г е 
валиден само АДР 2017. 
IMDG -  до 31 декември 
2017г могат да се 
използват  IMDG 37/14 и 
38/16 
IATA: DGR 58 (2017) 
RID: От 30 юни 2017г е 
валиден само RID2017 


