Transportdokument - Farligt Gods ADR - Dieselolie
Afsender/transportør:

Modtager:
Virksomhedens maskiner på forskellige
adresser ifølge arbejdeseddel

Firma navn/adresse/telefon: (evt. stempel)

Afmærkning på
emballagen
Fareseddel

Antal og
emballeringsmåde

Antal:
Beholder(e)

Nr. 3

Godsets art:
Bruttovægt:
UN nr. og navn

UN 1202,
Dieselolie
ADR klasse
3, III,
(D/E)
Miljøfarligt

palletank
á __________ L
(á max. 1.000 L)

eller
beholder(e)
á __________ L

Beregning:

Mængde:___________
Multiplikationsfaktor: 1
(transportkategori 3)

Værdi:_____________
(faktorværdi)

(á max. 450 L)

UN nummerseddel
UN 1202

Miljøfarligt

Evt. andet farligt gods der medbringes: (skal noteres på)
Mængde:____________
Multiplikationsfaktor: __
Værdi:______________
(faktorværdi)
Samlet faktorværdi af alle stoffer - max 1.000
Yderligere oplysninger:
Se sikkerhedsdatablad for produktet

Firma navn: (stempel og underskrift)

Sikkerhedsinstruktion – se bagsiden / skriftlige anvisninger 2015 som særskilt bilag
DM&E Arbejdsmiljø, Farligt Gods (ADR), 2015 ©, Porschevej 3, 7100 Vejle, tlf.: 7585 8355

Sikkerhedsinstruktion for Vejtransport - Dieselolie
ADR Klasse: 3, III
HAZ No.:
30
UN No.:
1202

Ladning:

Dieselolie

Farlige
egenskaber:

Brandfarlig væske
Sundhedsskadelig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
Stoffet påvirker centralnervesystemet
Tag forholdsregler mod statisk elektricitet
Virker irriterende på hud, øjne og slimhinder
Jf. skriftlige anvisninger
Beskyttelseshandsker. Egnet materiale: Nitril eller gummi
Rent vand til øjenskylning
Støvler af Nitril eller gummi
Beskyttelsesbriller, der fuldstændig beskytter øjnene
2 selvstående advarselsmarkeringer
1 håndlygte til hver af køretøjets mandskab
1 advarselsvest/beklædning til hver af køretøjets mandskab

Personlig
beskyttelse:

Generelle forholdsregler for chaufføren:
Stop motoren
Rygning og brug af åben ild forbudt
Informer politi og brandvæsen så hurtig som muligt
Afmærk stedet og advar trafikanter og forbipasserende
Informer de tilstedeværende om faren og råd dem til at stå således, at vinden ikke
blæser fra køretøjet og hen i mod dem
Forsøg at opsamle spild, hvis det kan gøres uden risiko
Yderligere/
Hvis stoffet har nået vandløb, søer, kloakker eller har forurenet jord eller vegetation,
særlige forholdsskal politiet/miljømyndigheden underrettes
regler for chaufMå ikke trænge ned i afløb eller kloakker, da eksplosiv gas kan dannes
føren:
Ved større spild, kontakt en ekspert
Chaufføren skal kun yde redningsaktion, hvis specielt uddannelse hertil er fuldført
Brandinformation CHAUFFØREN SKAL IKKE FORSØGE AT SLUKKE BRAND I LASTEN
for chaufføren ved Ved brand i motorrum, førerhus, bremser eller dæk - anvend pulverslukker

brand:
Førstehjælp:

Anbring tilskadekomne i frisk luft.
Bevidstløse personer uden vejrtrækning gives kunstig åndedræt
Nedkøl huden med rigelige mængder vand og søg læge
Fjern forurenet tøj og vask grundigt med vand og sæbe
Hvis stoffet er kommet i øjnene - skyl straks med vand indtil læge overtager
Fjern eventuelle kontaktlinser
Giv vand eller mælk til ikke bevidstløse personer
Synligt stof i og omkring munden fjernes
Fremkald IKKE opkastning.
Søg læge

Nødtelefon: 1 1 2
Gælder kun for vejtransport

30
1202
Dansk

Emballagen (beholderen) skal være godkendt og altid være fastgjort under transport i henhold til gældende bestemmelser.
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