
Èas� 2

Klasifikácia tovarov

Kapitola 2.1 Všeobecné ustanovenia
2.1.1 Úvod

2.1.1.1 V RID sú nasledujúce triedy nebezpeèného tovaru:

Trieda 1 Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou

Trieda 2 Plyny

Trieda 3 Zápalné kvapalné látky

Trieda 4.1 Zápalné tuhé látky, samovo¾ne sa rozkladajúce látky, znecitlivené výbušné tuhé látky

Trieda 4.2 Samozápalné látky

Trieda 4.3 Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny

Trieda 5.1 Látky podporujúce horenie (pôsobiace oxidaène)

Trieda 5.2 Organické peroxidy

Trieda 6.1 Jedovaté látky

Trieda 6.2 Látky spôsobilé vyvola� nákazu

Trieda 7 Rádioaktívne látky

Trieda 8 �ieravé látky

Trieda 9 Rôzne nebezpeèné látky a predmety

2.1.1.2 Ka�dej polo�ke v rozlièných triedach je priradené UN èíslo. Pou�ívajú sa nasledujúce druhy pomenovaní:

A. Samostatné pomenovanie pre presne definované látky alebo predmety vrátane zápisov pre látky zahròujúce rôzne izoméry,
napr.:

UN 1090 ACETÓN

UN 1104 AMYLACETÁTY

UN 1194 ETYLNITRIT, ROZTOK.

B. Druhové pomenovanie pre presne definovanú skupinu látok alebo predmetov, ktoré nepatria do skupiny i.n. zápisov, napr.:

UN 1133 LEPIDLÁ

UN 1266 VÝROBKY KOZMETICKÉ

UN 2757 KARBAMÁT-PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ

UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, KVAPALNÝ.

C. Špecifické pomenovanie i.n. zahròujúce skupinu látok alebo predmetov urèitej chemickej alebo technickej vlastnosti, ktoré
nemajú iný názov, napr.:

UN 1477 DUSIÈNANY, ANORGANICKÉ, I.N.

UN 1987 ALKOHOLY, I.N.

D. Všeobecné pomenovanie i.n. zahròujúce skupinu látok alebo predmetov s jednou alebo viacerými nebezpeènými
vlastnos�ami, ktoré nemajú iný názov, napr.:

UN 1325 LÁTKA TUHÁ, ZÁPALNÁ, ORGANICKÁ, I.N.

UN 1993 LÁTKA KVAPALNÁ, ZÁPALNÁ, I.N.

Pomenovanie uvedené pod písmenami B, C a D sa oznaèuje ako skupinové pomenovanie.

2.1.1.3 S výnimkou látok tried 1, 2, 5.2, 6.2 a 7, ako aj s výnimkou samovo¾ne sa rozkladajúcich látok triedy 4.1 sú látky zoraïované na
základe ich stupòa nebezpeènosti do nasledujúcich skupín obalov:

– skupina obalov I: látky s vysokým stupòom nebezpeèenstva,

– skupina obalov II: látky so stredným stupòom nebezpeèenstva,

– skupina obalov III: látky s nízkym stupòom nebezpeèenstva.

Skupina (skupiny) obalov, do ktorej (ktorých) je látka zaradená, je (sú) vymenovaná(é) v kapitole 3.2 tab. A.

2.1.2 Princípy klasifikácie

2.1.2.1 Nebezpeèné látky, ktoré patria do urèitej triedy, sa definujú pod¾a odseku 2.2.x.1 príslušnej triedy na základe ich vlastností.
Priradenie nebezpeènej látky k urèitej triede a k urèitej skupine obalov sa uskutoèòuje pod¾a kritérií uvedených v rovnakom
odseku 2.2.x.1. Priradenie jedného alebo viacerých ved¾ajších nebezpeèenstiev k urèitej nebezpeènej látke alebo predmetu sa
uskutoèòuje pod¾a kritérií uvedených v odseku (odsekoch) 2.2.x.1 triedy (tried), ktorá (ktoré) tomuto nebezpeèenstvu zodpovedá
(zodpovedajú).
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2.1.2.2 Všetky pomenovania pre nebezpeèné tovary sú uvedené v kapitole 3.2, tabu¾ke A v poradí zodpovedajúcom svojim èíslam UN.
Táto tabu¾ka obsahuje zodpovedajúce informácie o uvedenom tovare, ako je pomenovanie, trieda, skupina (skupiny) obalov,
nálepka (nálepky), ktoré sa majú umiestni�, ako aj ustanovenia pre obaly a prepravu.

Poznámka: Abecedný zoznam týchto zápisov je uvedený v kapitole 3.2 tabu¾ke B.

2.1.2.3 Nebezpeèné látky uvedené alebo definované v odseku 2.2.x.2 pre jednotlivé triedy nie sú na prepravu prípustné.

2.1.2.4 Tovary, ktoré nie sú menovite uvedené, t. j. tovary, ktoré nie sú v kapitole 3.2 tabu¾ke A uvedené ako samostatné zápisy a nie sú
uvedené alebo definované v jednom z vyššie uvedených bodov, sa majú priradi� zodpovedajúcej triede pod¾a metódy uvedenej
v oddiele 2.1.3. Okrem toho je potrebné urèi� ved¾ajšie nebezpeèenstvo (pokia¾ sa vyskytuje) a skupinu obalov (pokia¾ sa
vyskytuje). Po stanovení triedy, ved¾ajšieho nebezpeèenstva (pokia¾ sa vyskytuje) a skupiny obalov (pokia¾ sa vyskytuje), sa má
urèi� zodpovedajúce èíslo UN. V urèovacích vetveniach v odseku 2.2.x.3 (zoznam druhových pomenovaní) sú na konci ka�dej
triedy uvedené príslušné parametre týkajúce sa výberu zodpovedajúceho druhového pomenovania (èíslo UN). V ka�dom prípade
sa má pod¾a poradia písmen B, C a D uvedeného v odseku 2.1.1.2 vybra� druhové pomenovanie vyhovujúce v èo najväèšej mo�nej
miere, zahrnujúce vlastnosti danej látky alebo predmetu. Jedine v prípade, ak nie je mo�né priradi� látku alebo predmet urèitému
pomenovaniu typu B alebo C pod¾a odseku 2.1.1.2, mô�e sa priradi� zápisu typu D.

2.1.2.5 Na základe skúšobných postupov kapitoly 2.3 a skúšobných postupov uvedených v odsekoch 2.2.x.1 mô�e by� stanovené, �e
v kapitole 3.2 tabu¾ke A menovite uvedená látka, menovite uvedený roztok alebo menovite uvedená zmes urèitej triedy
nezodpovedá kritériám tejto triedy. V takom prípade táto látka, tento roztok alebo táto zmes nepatria k tejto triede.

2.1.2.6 Pre klasifikáciu látok uvedených ako nebezpeèné tovary sa pova�ujú za kvapalné tie, ktoré majú bod tavenia alebo poèiatok
tavenia 20 °C alebo ni�ší pri tlaku 101,3 kPa. Viskóznu látku, pre ktorú nemo�no stanovi� špecifický bod tavenia, je potrebné
podrobi� skúšobnému postupu ASTM D 4359-90 alebo skúške stanovenia kvapalnosti (metóda s penetrometrom) opísanej
v oddiele 2.3.4.

2.1.3 Priradenie látok, ktoré nie sú menovite uvedené, vrátane roztokov a zmesí (napríklad preparáty, prípravky
a odpady)

2.1.3.1 Látky, ktoré nie sú menovite uvedené, vrátane roztokov a zmesí sa majú priradi� na základe kritérií uvedených pre rozlièné triedy
v odseku 2.2.x.1, a to pod¾a ich stupòa nebezpeèenstva. Nebezpeèenstvo (nebezpeèenstvá) vyplývajúce z látky sa má (majú) urèi�
na základe jej fyzikálnych, chemických a fyziologických vlastností. Tieto vlastnosti je potrebné zoh¾adni� aj v takom prípade, ak
skúsenosti vedú k jej prísnejšiemu zaradeniu.

2.1.3.2 Látka, ktorá nie je menovite uvedená v kapitole 3.2 tabu¾ke A, vykazujúca jediné nebezpeèenstvo, má sa priradi� k druhovému
zápisu uvedenému v odseku 2.2.x.3 tejto triedy.

2.1.3.3 Roztok alebo zmes obsahujúci nebezpeènú látku menovite uvedenú v kapitole 3.2 tabu¾ke A, prípadne obsahujúci jednu alebo viac
látok, ktoré nie sú nebezpeèné, sa má priradi� k menovite uvedenej nebezpeènej látke s výnimkou prípadu, ak

a) roztok alebo zmes je osobitne uvedený v kapitole 3.2 tabu¾ke A alebo

b) z údajov vyplývajúcich zo zápisu pre túto nebezpeènú látku vyplýva, �e zápis sa vz�ahuje len na èistú alebo technicky èistú
látku, alebo

c) trieda, fyzikálny stav alebo skupina obalov roztoku alebo zmesi je odlišná od triedy, fyzikálneho stavu alebo skupiny obalov
nebezpeènej látky.

V prípade písmena b) alebo c) sa má roztok alebo zmes ako menovite uvedená látka po zoh¾adnení prípadne sa vyskytujúcich
ved¾ajších nebezpeèenstiev priradi� k príslušnej triede a k príslušnému druhovému zápisu pod¾a odseku 2.2.x.3 s výnimkou
prípadu, ak roztok alebo zmes nezodpovedá kritériám nijakej triedy, a preto nepodlieha ustanoveniam predpisu RID.

2.1.3.4 Roztoky a zmesi, obsahujúce jednu z nasledujúcich menovite v pododseku 2.1.3.4.1 alebo 2.1.3.4.2 uvedených látok, sú zoradené
pod¾a podmienok uvedených v týchto pododsekoch.

2.1.3.4.1 Roztoky a zmesi, obsahujúce ïalej menovite uvedené látky, musia by� v�dy priradené k tomu istému zápisu ako látka, ktorú
obsahujú, za predpokladu, �e tieto roztoky a zmesi nevykazujú nebezpeèné vlastnosti uvedené v odseku 2.1.3.5:

– Trieda 3

UN 1921 PROPYLÉNIMÍN, STABILIZOVANÝ

UN 2481 ETYLIZOKYANÁT

UN 3064 NITROGLYCEROL, ALKOHOLICKÝ ROZTOK, s viac ako 1 %, ale najviac 5 % nitroglycerolu

– Trieda 6.1

UN 1051 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s menej ako 3 % vody
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UN 1185 ETYLÉNIMÍN, STABILIZOVANÝ

UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU

UN 1613 KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK (kyselina kyanovodíková), s najviac 20 % kyanovodíku

UN 1614 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s menej ako 3 % vody, nasiaknutý v inertnej pórovitej hmote

UN 1994 PENTAKARBONYL �ELEZA

UN 2480 METYLIZOKYANÁT

UN 3294 KYANOVODÍK, ALKOHOLICKÝ ROZTOK, najviac so 45 % kyanovodíka

– Trieda 8

UN 1052 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ

UN 1744 BRÓM alebo UN 1744 BRÓM, ROZTOK

UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ obsahujúca viac ako 85 % fluórovodíka

UN 2576 BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENÝ

2.1.3.4.2 Roztoky a zmesi, obsahujúce jednu z nasledujúcich menovite uvedených látok triedy 9:

UN 2315 POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, KVAPALNÉ

UN 2432 POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, TUHÉ

UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ, KVAPALNÉ alebo

UN 3151 TÉRFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ, KVAPALNÉ

UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ,TUHÉ alebo

UN 3152 TÉRFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ, TUHÉ

sú v�dy priradené k rovnakému zápisu triedy 9 za predpokladu,

– �e neobsahujú ïalšie nebezpeèné zlo�ky s výnimkou zlo�iek skupiny obalov II:I. tried 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 alebo 8 a

– nevykazujú nebezpeèné vlastnosti uvedené v pododseku 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Látky s viacerými nebezpeènými vlastnos�ami, ktoré nie sú menovite uvedené v kapitole 3.2 tabu¾ke A, ako aj roztoky a zmesi
s viacerými nebezpeènými látkami, majú sa priradi� k jednému druhovému pomenovaniu (pozri pododsek 2.1.2.4) a k jednej
skupine obalov príslušnej triedy zodpovedajúcej nebezpeèným vlastnostiam. Pri tomto priraïovaní sa na základe nebezpeèných
vlastností postupuje takto:

2.1.3.5.1 Fyzikálne, chemické a fyziologické vlastnosti sa musia stanovi� meraním alebo výpoètami a priradenie látky, roztoku alebo zmesi
sa uskutoèòuje pod¾a kritérií bodu 2.2.x.1 jednotlivých tried.

2.1.3.5.2 Ak je takéto urèenie mo�né len pod podmienkou prílišného vynalo�enia energie (napr. v prípade urèitých odpadov), potom látka,
roztok alebo zmes sa má priradi� k triede komponentov s preva�ujúcim nebezpeèenstvom.

2.1.3.5.3 Pokia¾ nebezpeèné vlastnosti látky, roztoku alebo zmesi patria pod viac ako jednu z tried alebo zo skupín tried uvedených ni�šie,
potom látka, roztok alebo zmes sa má priradi� k triede alebo ku skupine tried s preva�ujúcim nebezpeèenstvom, a to pod¾a
nasledujúcej postupnosti:

a) látky triedy 7 (okrem rádioaktívnych látok vo vybratých kusoch, pri ktorých preva�ujú iné nebezpeèné vlastnosti);

b) látky triedy 1;

c) látky triedy 2;

d) znecitlivené výbušné kvapalné látky triedy 3;

e) samovo¾ne sa rozkladajúce látky a znecitlivené výbušné tuhé látky triedy 4.1;

f) samozápalné (pyrofórne) látky triedy 4.2;

g) látky triedy 5.2;

h) látky triedy 6.1 alebo 3, ktoré sa na základe ich jedovatosti pri nadýchnutí majú priradi� ku skupine obalov I [látky spåòajúce
kritériá priradenia k triede 8, ktoré pri vdýchnutí prachu alebo hmly (LC50) vykazujú stupeò jedovatosti zodpovedajúci skupine
obalov I, ale pri prijatí alebo absorpcii ko�ou zodpovedajú len skupine obalov III, alebo dokonca vykazujú ni�ší stupeò
jedovatosti, sa majú priradi� k triede 8.];

i) látky spôsobilé vyvola� nákazu triedy 6.2.

2.1.3.5.4 Pokia¾ nebezpeèné vlastnosti látky patria pod viac ako jednu triedu alebo skupinu tried, ktoré nie sú uvedené v pododseku
2.1.3.5.3, má sa látka priradi� pod¾a rovnakého postupu, prièom pod¾a tabu¾ky sa má vybra� trieda zodpovedajúca preva�ujúcemu
nebezpeèenstvu v pododseku 2.1.3.9.

2.1.3.6 V ka�dom prípade sa musí pou�i� druhové pomenovanie vyhovujúce v èo najväèšej mo�nej miere (pozri odsek 2.1.2.4), t. j., �e
všeobecné pomenovanie i.n. sa mô�e pou�i� jedine v takom prípade, ak nie je mo�né pou�i� druhové pomenovanie alebo
špecifické pomenovanie i.n.
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2.1.3.7 Roztoky a zmesi zápalne (oxidaène) pôsobiace alebo látky so zápalným (oxidujúcim) ved¾ajším nebezpeèenstvom mô�u ma�
výbušné vlastnosti. V takom prípade ich preprava nie je povolená s výnimkou prípadu, ak spåòajú ustanovenia triedy 1.

2.1.3.8 Za látky spôsobujúce zneèistenie vody sa v zmysle ustanovení predpisu RID pova�ujú látky, roztoky a zmesi (ako preparáty,
prípravky a odpady), ktoré nemô�u by� priradené k triedam 1 a� 8 alebo k triede 9 s výnimkou zápisov UN 3077 a UN 3082, ale
mô�u by� priradené k èíslu UN 3082 alebo 3077 triedy 9 na základe skúšobných metód a kritérií uvedených v odseku 2.3.5.

2.1.3.9 Odpady, ktoré neodpovedajú kritériám priradenia k triedam 1 a� 9, ale patria pod Bazilejský dohovor o kontrole cezhranièných
prepráv nebezpeèných odpadov a ich spracovaní, mô�u by� prepravované pod èíslami UN 3077 a 3082.
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2.1.3.10 Tabu¾ka preva�ujúceho nebezpeèenstva

Trieda
a skupi-
na oba-
lov

4.1 II 4.1 III 4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 5.1 III 6.1 I
DERMAL

6.1 I
ORAL

6.1 II 6.1 III 8 I 8 II 8 III 9

3 I SOL
4.1

LIQ
3.I

SOL
4.1

LIQ
3.I

SOL
4.2

LIQ
3.I

SOL
4.2

LIQ
3.I

4.3 I 4.3 I 4.3 I SOL
5.1 I

LIQ
3 I

SOL
5.1 I

LIQ
3 I

SOL
5.1 I

LIQ
3 I

3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I

3 II SOL
4.1

LIQ
3 II

SOL
4.1

LIQ
3 II

SOL
4.2

LIQ
3 II

SOL
4.2

LIQ
3 II

4.3 I 4.3 II 4.3 II SOL
5.1 I

LIQ
3 I

SOL
5.1 II

LIQ
3 II

SOL
5.1 II

LIQ
3 II

3 I 3 I 3 II 3 II 8 I 3 II 3 II 3 II

3 III SOL
4.1

LIQ
3 II

SOL
4.1

LIQ
3 III

SOL
4.2

LIQ
3 II

SOL
4.2

LIQ
3 III

4.3 I 4.3 II 4.3 III SOL
5.1 I

LIQ
3 I

SOL
5.1 II

LIQ
3 II

SOL
5.1 III

LIQ
3 III

6.1 I 6.1 I 6.1 II 3 III *) 8 I 8 II 3 III 3 II

4.1 II 4.2 II 4.2 II 4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.1 II 4.1 II 6.1 I 6.1 I SOL
4.1 II

LIQ
6.1 II

SOL
4.1 II

LIQ
6.1 II

8 I SOL
4.1 II

LIQ
8 II

SOL
4.1 II

LIQ
8 II

4.1 II

4.1 III 4.2 II 4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 4.1 II 4.1 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II SOL
4.1 III

LIQ
6.1 III

8 I 8 II SOL
4.1 III

LIQ
8 III

4.1 III

4.2 II 4.3 I 4.3 II 4.3 II 5.1 I 4.2 II 4.2 II 6.1 I 6.1 I 4.2 II 4.2 II 8 I 4.2 II 4.2 II 4.2 II

4.2 III 4.3 I 4.3 II 4.3 III 5.1 I 5.1 II 4.2 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.2 III 8 I 8 II 4.2 III 4.2 III

4.3 I 5.1 I 4.3 I 4.3 I 6.1 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I 4.3 I

4.3 II 5.1 I 4.3 II 4.3 II 6.1 I 4.3 I 4.3 II 4.3 II 8 I 4.3 II 4.3 II 4.3 II

4.3 III 5.1 I 5.1 II 4.3 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 4.3 III 8 I 8 II 4.3 III 4.3 III

5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I 5.1 I

5.1 II 6.1 I 5.1 I 5.1 II 5.1 II 8 I 5.1 II 5.1 II 5.1 II

5.1 III 6.1 I 6.1 I 6.1 II 5.1 III 8 I 8 II 5.1 III 5.1 III

6.1
DERMAL

SOL
6.1 I

LIQ
8 I

6.1 I 6.1 I 6.1 I

6.1 I
ORAL

SOL
6.1 I

LIQ
8 I

6.1 I 6.1 I 6.1 I

6.1 II
INHAL

SOL
6.1 I

LIQ
8 I

6.1 II 6.1 II 6.1 II

6.1 II
DERMAL

SOL
6.1 I

LIQ
8 I

SOL
6.1 II

LIQ
8 II

6.1 II 6.1 II

6.1 II
ORAL SOL = tuhé látky a zmesi

LIQ = kvapalné látky, zmesi a roztoky

DERMAL = jedovatos� pri absorpcii poko�kou

ORAL = jedovatos� pri po�ití

INHAL = jedovatos� pri vdýchnutí

*) pre pesticídy (prostriedky na boj proti škodcom) triedy 6.1.

8 I SOL
6.1 II

LIQ
8 II

6.1 II 6.1 II

6.1 III 8 I 8 II 8 III 6.1 III

8 I 8 I

8 II 8 II

8 III 8 III



Poznámka: 1. príklady na pou�itie tabu¾ky:

Priradenie jedinej látky

Opis látky, ktorá sa má priradi�:

Amín, ktorý nie je menovite uvedený, ale zodpovedá kritériám triedy 3 skupine obalov II, ako aj kritériám
triedy 8 skupine obalov I.

Postup:

Výsledkom prieseèníku riadku 3 II so ståpcom 8 l je 8 l. Tento amín sa teda priradí k triede 8, a síce pod èíslo
UN 2734 AMÍNY, KVAPALNÉ, �IERAVÉ, ZÁPALNÉ, I.N. alebo UN 2734 POLYAMÍNY, KVAPALNÉ,
�IERAVÉ, ZÁPALNÉ, I.N., skupinu obalov I.

Priradenie zmesi

Opis zmesi, ktorá sa má priradi�:

Zmes pozostávajúca z jednej zápalnej kvapalnej látky triedy 3 skupiny obalov III, jednej jedovatej látky triedy
6.1 skupiny obalov II a jednej leptavej kvapalnej látky triedy 8 skupiny obalov I.

Postup:

Výsledkom prieseèníku riadku 3 III so ståpcom 6.1 II je 6.1 II.

Výsledkom prieseèníku riadku 6.1 II so ståpcom 8 I LIQ je 8 I.

Táto bli�šie nedefinovaná zmes sa teda priradí k triede 8, èíslo UN 2922 LÁTKA LEPTAVÁ, KVAPALNÁ,
JEDOVATÁ, I.N., ku skupine obalov I.

2. Príklady na priradenie zmesí a roztokov k urèitej triede a skupine obalov:

Roztok fenolu triedy 6.1 skupiny obalov II v benzéne triedy 3 skupiny obalov II sa má priradi� k triede 3 ku
skupine obalov II; na základe jedovatosti fenolu sa má tento roztok priradi� k èíslu UN 1992 LÁTKA
ZÁPALNÁ, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I.N., k triede 3 ku skupine obalov II.

Pevná zmes arzenátu sodíka triedy 6.1 skupiny obalov II a hydroxidu sodíka triedy 8 skupiny obalov II sa má
priradi� k èíslu UN 3290 LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, �IERAVÁ, I.N. ku skupine 6.1, skupine
obalov II.

Roztok naftalénu, surového alebo rafinovaného triedy 4.1 skupiny obalov III v benzíne triedy 3 skupine obalov
II sa má priradi� k èíslu UN 3295 UH¼OVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. ku triede 3 skupine obalov II.

Zmes uh¾ovodíkov triedy 3 skupiny obalov III a polychlórovaných bifenylov (PCB) triedy 9 skupiny obalov II
sa má priradi� k èíslu UN 2315 POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, KVAPALNÉ alebo 3432
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, TUHÉ ku triede 9 skupine obalov II.

Zmes propylenimínu triedy 3 a polychlórovaných bifenylov (PCB) triedy 9 skupiny obalov II sa má priradi�
k èíslu UN 1921 PROPYLENIMÍN, STABILIZOVANÝ ku triede 3.

2.1.4 Priradenie vzoriek

2.1.4.1 Ak je trieda urèitej látky neistá a látka je prepravovaná na ïalšiu skúšku, je potrebné na základe poznatkov odosielate¾a o danej
látke priradi� predbe�nú triedu, oficiálne pomenovanie na prepravu a èíslo UN, a to pou�itím

a) klasifikaèných kritérií kapitoly 2.2 a

b) predpisov uvedených v tejto kapitole.

V takom prípade sa má na úèely oficiálneho pomenovania na prepravu pou�i� tá skupina balenia, ktorá má najprísnejšie kritériá.

Pri aplikovaní tohto predpisu je potrebné k oficiálnemu pomenovaniu na prepravu doplni� výraz „VZORKA“ (napr. „LÁTKA
ZÁPALNÁ, KVAPALNÁ, I.N., VZORKA“). V prípadoch, v ktorých sa pre vzorku látky, o ktorej sa predpokladá, �e zodpovedá
urèitým klasifikaèným kritériám, predurèuje urèité pomenovanie na prepravu (napr. „UN 3167 VZORKA PLYNU, KTORÁ NIE
JE POD TLAKOM, ZÁPALNÁ, I.N.“), má sa pou�i� na prepravu toto oficiálne pomenovanie. Ak sa na prepravu urèitej vzorky
pou�íva zápis i.n., nemusí sa k oficiálnemu pomenovaniu na prepravu doplni� technické pomenovanie, ako je predpísané
v kapitole 3.3 osobitného predpisu 274.
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2.1.4.2 Vzorky látky sa majú prepravova� v súlade s aplikovate¾nými ustanoveniami platnými pre predbe�ne priradené oficiálne
pomenovanie za predpokladu, �e

a) látka nie je takou látkou, ktorá sa pod¾a ustanovení bodov 2.2.x.2 kapitoly 2.2 alebo kapitoly 3.2 nesmie prepravova�;

b) látka nie je takou látkou, ktorá spåòa kritériá triedy 1 a nie je spôsobilá vyvola� nákazu alebo nie je rádioaktívnou látkou;

c) látka vyhovuje predpisom uvedeným v pododsekoch 2.2.41.1.15, resp. 2.2.52.1.9, ak ide o samovo¾ne sa rozkladajúcu látku,
príp. o organický peroxid;

d) vzorka sa prepravuje v zlo�enom obale s èistou hmotnos�ou maximálne 2,5 kg na ka�dú zásielku a

e) vzorka sa nezdru�uje s inými tovarmi do jednej zásielky.
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