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Pakkaus ja sen merkinnät
• Pakkauksen tulee noudattaa IATA DGR:n pakkausohje 954:ää.
• TNT ei hyväksy polystyreenistä valmistettuja ulkopakkauksia (alkaen 1.7.2015).
• Jokainen lähetyksen sisältämä paketti tulee merkitä  
 vaarallisten aineiden luokan 9 varoituslipukkeella,  
 jonka minimimitat ovat 100 mm x 100 mm.   
 Lipukkeen pienennetty esimerkkikuva vierellä.
• Rahtikirjan lisäksi myös kaikkiin lähetyksen sisältämiin  
 paketteihin tulee kirjoittaa joko “UN 1845, Carbon  
 Dioxide, solid” tai “UN 1845, Dry ice” sekä   
 kuivajäämäärä, esim. ”Net 10 kg”.
• Sekä lähettäjän että vastaanottajan nimi- ja   
 osoitetiedot tulee ilmetä jokaisen paketin   
 ulkopinnalta.
• Maantiekuljetusten ADR-säännöstön mukaisesti,  
 paketeissa tulee olla merkintä jäähdytys tai suoja- 
 aineena käyttävästä vaarallisesta aineesta siten, että virallisen nimen lisäksi käy ilmi onko   
 sitä käytetty jäähdytysaineena vai suoja-aineena. Pakettiin on merkittävä     
 aineen virallinen nimi ja sen jälkeen on lisättävä sanat ”JÄÄHDYTYSAINEENA    
 - AS COOLANT” tai ”SUOJA-AINEENA - AS CONDITIONER” sekä suomeksi että englanniksi   
 käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi: ”UN1845 Dry Ice JÄÄHDYTYSAINEENA - AS    
 COOLANT”. Merkintöjen on oltava kestäviä, luettavia, siten sijoitettuja ja pakkaukseen   
 kokoon nähden sellaisia, että ne ovat helposti nähtävissä.

Tarkista kuivajäälähetysten kohdemaat aina asiakaspalvelustamme 0300 188 800. 

Huomioithan, että pakkauksen sisältäessä muita vaarallisia aineita, on otettava huomioon myös 
niitä koskevat säännöt ja rajoitukset. Huomioithan myös, että vaarallisten aineiden kuljetukseen 
liittyvä ohjeistus (IATA DGR-manuaali) päivitetään vuosittain. Lisätietoja vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta Dangerous Goods Management Finland Oy, www.dgm.fi sekä Finsecpro Ltd, www.
finsecpro.com.

Kansainvälinen Ilmakuljetusjärjestö IATA luokittelee kuivajään (UN 1845, Dry Ice) vaa-
ralliseksi aineeksi. Tästä syystä lähetys vaatii tarkkoja merkintojä sekä rahtikirjaan että 
kaikkiin lähetyksen sisältämiin paketteihin. 

Merkinnät rahtikirjassa
• Tavarankuvaukseen tulee kirjoittaa lähetyksen sisältämän tavaran lisäksi joko ”UN 1845, 

Carbon dioxide, solid” tai ”UN 1845, Dry ice”. 
• Tarvittaessa voit lisätä näitä tietoja special delivery instructions -kohtaan.
• Lähetyksen sisältämien pakettien lukumäärä. 
• Kuivajään nettomäärä per jokainen lähetyksen sisältämä paketti (esim. 2 x 10 kg). 
• Vaarallisia aineita koskevaan kysymykseen tulee vastata ”YES”.

TNT pidättää oikeuden muutoksiin.


