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Kapitola 7.2 Ustanovenia platné na prepravu odosielaných kusov
7.2.1

Ak v oddieloch 7.2.2 a 7.2.4 nie je predpísané inak, môu by odosielané kusy naloené do:
a) krytých vozòov alebo uzavretých kontajnerov, alebo
b) do vozòov s plachtou alebo zakrytých kontajnerov, alebo
c) do otvorených vozòov (bez plachty), alebo do otvorených kontajnerov bez plachty.

7.2.2

Kusy s obalmi z materiálov citlivých na vlhkos musia by naloené do krytých vozòov alebo do vozòov s plachtou alebo do
uzavretých, èi zakrytých kontajnerov.

7.2.3

(neobsadené)

7.2.4

Nasledujúce osobitné ustanovenia sa pouijú, ak je v kapitole 3.2 tabu¾ke A ståpci 16 uvedený èíselný kód zaèínajúci sa
písmenom W:
W1

Kusy musia by naloené v krytých vozòoch alebo vo vozòoch s plachtou alebo do uzavretých, èi krytých kontajnerov.

W2

Látky a predmety triedy 1 musia by naloené do krytých vozòov alebo uzavretých kontajnerov. Predmety, ktoré
vzh¾adom na svoje rozmery alebo na hmotnos nemôu by naloené do krytých vozòov alebo uzavretých kontajnerov,
smú by prepravované aj v otvorených vozòoch alebo kontajneroch. Musia by zakryté vozòovými plachtami.
V prípade prepravy látok a predmetov podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6, i keï sú tieto naloené do ve¾kých kontajnerov,
musia sa poui nákladné vozne s plechmi proti iskreniu. Pri vozòoch s hor¾avou podlahou sa nesmú plechy proti
iskreniu uklada bezprostredne na podlahu vozòa.
Vojenské zásielky s látkami a predmetmi triedy 1 patriacimi do výzbroje alebo truktúry vojenského materiálu, sa môu
prepravova aj na otvorených vozòoch, ale za týchto podmienok:

zásielky musia by sprevádzané buï vojenským úradom, alebo na jeho príkaz iným orgánom;

roznetné zariadenia, ktoré obsahujú menej ako dve úèinné bezpeènostné zariadenia, musia by odstránené,
pokia¾ nie sú tieto látky a predmety umiestnené v uzamknutých vojenských vozidlách.

W3

Pri preprave prákovitých, sypkých látok, ako aj ohòostrojných èastíc, musí ma podlaha vozòa alebo kontajneru
nekovový povrch alebo musí by prikrytá.

W4

(neobsadené)

W5

Odosielané kusy nesmú by prepravované v malých kontajneroch.

W6

Flexibilné ve¾ké nádoby na vo¾ne loené látky (IBC) musia by loené v krytých vozòoch alebo uzavretých kontajneroch,
vo vozòoch s otvárate¾nou strechou, vo vozòoch s plachtou alebo v krytých kontajneroch. Plachta musí by
z nepriepustného a nehor¾avého materiálu.

W7

Odosielané kusy sa musia naklada do krytých vozòov alebo do uzavretých kontajnerov s dostatoèným vetraním.

W8

Na prepravu odosielaných kusov, ktoré sú naviac vybavené nálepkou pod¾a vzoru 1, sa môu poui výluène vozne
s plechmi proti iskreniu, a to aj vtedy, ak sú tieto látky prepravované vo ve¾kých kontajneroch. Vo vozòoch s hor¾avými
podlahami nesmú by plechy proti iskreniu pripevnené priamo k podlahe vozòa.

W9

Odosielané kusy s látkami tejto triedy sa musia prepravova v krytých vozòoch, vo vozòoch s otvárate¾nou strechou
alebo v uzavretých kontajneroch.

W10 Preprava ve¾kých nádob na vo¾ne loené látky (IBC) je povolená v krytých vozòoch alebo vozòoch s plachtou alebo
v uzavretých alebo zakrytých kontajneroch.
W11 Preprava ve¾kých nádob na vo¾ne loené látky (IBC), s výnimkou ve¾kých nádob na vo¾ne loené látky (IBC) z kovu
a ve¾kých nádob na vo¾ne loené látky (IBC) z pevného plastu, je povolená v krytých vozòoch alebo vo vozòoch
s plachtou alebo v uzavretých alebo zakrytých kontajneroch.
W12 Preprava nádob na vo¾ne loené látky (IBC) typu 31HZ2 je povolená v krytých vozòoch alebo zakrytých kontajneroch.
W13 Preprava látok balených vo vreciach 5H1, 5L1 alebo 5M1 je povolená v krytých vozòoch alebo zakrytých kontajneroch.

