






Pozemní přeprava (ADR/RID)
Č. Id. Neb.                                                      : 20
Náležitý název OSN pro zásilku                   : Dusík, stlačený
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   : 2
Klasifikační kód ADR/RI                               : 1 A
Pokyny pro balení –všeobecné                    : P200
Omezení pro tunely                                       : E : Průjezd zakázán tunely kategorie E
Nebezpečnost pro životní prostředí           : Bez

Námořní přeprava (IMDG)
Expediční název                                            : Dusík, stlačený
Třída                                                             : 2.2
Obalová skupina                                                         : P200
Pokyny k zásahu (Em s) - Oheň                   : F-C
Pokyny k zásahu (Em s) – Únik                    : S-V
Pokyny – Balení                                           : P200

Vzdušná přeprava (ICAO-IT / IATA-DGR)
Správný expediční název                             : Dusík, stlačený
Třída                                                              : 2.2
IATA-Osobní a nákladní lety                        : Dovoleno
Packing instruction – Passenger and Cargo Aircraft : 200
Pouze nákladní lety                                       : Povolené
Pokyny pro balení                                         : 200

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE
Nedopravujte na vozidlech, jejichž ložná plocha není oddělena od kabiny řidiče. Zajistěte, informovanost řidiče vozidla o
rizikovosti nákladu a o postupu při nehodách a při nouzovém stavu.

Před dopravou nádob s produktem:
Zajistěte, aby byly tlakové nádoby bezpečně zajištěny proti pohybu
Zajistěte, aby ventily lahví, byly uzavřeny a těsné.
Zajistěte, aby byl ventil opatřen správně nasazenou a dotaženou uzavírací maticí nebo zátkou.
Zajistěte, aby byl ventil opatřen správně nasazeným bezpečnostním krytem.
Zajistěte dostatečné větrání.

15. INFRORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti , zdraví a životního prostředí.
Legislativa EU  - Omezení                         : Bez význačných příznaků
Seveso směrnice 96/82/EC                         : Neuveden

Na látku se vztahují následující české právní předpisy:
Zákon č. 356/2003 Sb.o chem. látkách a přípravcích v platném znění včetně platných vyhlášek a nařízení, zákon č.258/200
Sb.o  ochraně  veřejného  zdraví  v platném  znění  včetně  platných  vyhlášek  a  nařízení  zákona  č.185/2001  o  odpadech
v platném znění včetně platných vyhlášek a nařízení.
Na látku se vztahují české právní předpisy EU : Nařízení Evr. Parlamentu a Rady č.1272/2008 ES v platném znění, Nařízení
Evr. Parlamentu a Rady č.1907/2006/ES v platném znění.
Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise EEC 453/2010


