
Verpakkingen (klein) : maximale inhoud 400 kg. of 450 liter Rn. 6.1.1.1.      
  
  (let op de uitzonderingen: klasse 2 ; 6.2 en 7 zie Rn.  6.1.1.1) 

Bijzondere aanduiding in verpakkingscode:        Rn. 6.1.2.4  1
T = Bergingsverpakking 
V = Speciale verpakking  voor meerdere stoffen 
W = afwijkende specificaties 

 
Verpakkingskenmerk voor vaste stoffen: 

 

             4G / Y 135 / S / 21 /NL / LV123
 

De constructie van de verpakking is geschikt voor een bepaalde verpakkingsgroep of verpakkingsgroepen 
van stoffen.  LET OP DE UITZONDERINGEN bij de verpakkingsvoorschriften!

Code voor de aanduiding van typen van verpakkingen 
Deel 6.1 e.v.  van het ADR

Elke verpakking, bestemd voor het gebruik volgens het ADR, moet zĳn voorzien 
van kenmerken, die duurzaam en leesbaar zĳn en die op een zodanige plaats 
en in een zodanige grootte in verhouding tot de verpakking zĳn aangebracht, 

dat zĳ gemakkelĳk zichtbaar zĳn.  Rn. 6.1.3.1

Soort 
verpakking

Verpakkingsgroep 
+ bruto gewicht

Vaste stof

Jaar van 
fabricage

Land van 
toekenning

Naam en 
nummer 

Fabrikant

Verpakkings- 
    groep

Betekenis Mag in  
verpakking code

Relatieve sterkte

I Zeer gevaarlijk X Zeer sterk

II Middelmatig 
gevaarlijk

X of Y sterk

III Minder 
gevaarlijk

X of Y of Z Minder sterk



Verpakkingskenmerk voor vloeistoffen: 

             1A1 / Z1.4 / 150/ 21 /NL / VL321

 

Gereconditioneerde verpakkingen:        zie  6.1.3.8

Na het verpakkingskenmerk moet jaar van reconditionering + test opgenomen worden.
R = Gereconditioneerd
RL - gereconditioneerd + dichtheidsproef ondergaan. 

Voorbeeld:

    1A1/Y1.4/150/17 NL/RB/21 RL

Land van 
toekenningBeproevings

druk in kPaSoort 
verpakking

Jaar van 
fabricage

Verpakkingsgroep 
+ relatieve dichtheid

Naam en 
nummer 

Fabrikant

Bij verpakkingen van de typen 1H en 3H 
bovendien ook de maand van fabricage; dit 
gedeelte van het kenmerk kan ook op een 
andere plaats dan de overige aanduidingen van 
het kenmerk worden aangebracht. 

deze aanduiding kan worden 
weggelaten indien de 
relatieve dichtheid niet hoger 
is dan 1,2.   

Zie Rn 6.1.3.1



IBC ……. zie 6.5   en 1.2.1. ! 

Verpakkingscode voor IBC: begint met 11 ; 13; 21 en 31.   (6.5.1.4.1)

Let op!
Indien de letter Z  staat in 6.5.1.4.3 , dan in het kenmerk vervangen door de letter van het  
materiaal van de buitenverpakking.

Verpakkingskenmerk voor IBC: 

             31HA1 / X / 04 21 /NL / BOS426 / 4500 /1250

Grote verpakkingen …… zie Rn. 6.6 e.v.
Large Packing:  LP.       verpakkingscode  50 of 51. (6.6.2.1)

 

             50A /  Z /  07 21 / NL /  BBA386 /  0 /  900

Land van 
toekenning

Soort IBC 
(verpakking)

Maand  + jaar 
van fabricage

Verpakkingsgroep 
(X = alleen voor vaste 

stoffen)

Naam 
en nummer 

fabrikant

Code voor de aanduiding van typen van IBC ; Deel 6.5 e.v.  van het ADR 
Code voor de aanduiding van typen van LP  ; Deel 6.6 e.v.  van het ADR

Max. 
stapelbelasting in kg. 

indien niet toegestaan dan 
een 0

Bruto massa 
in kg.

Soort LP  
(verpakking)

Land van 
toekenning

Max. 
stapelbelasting in kg. 

indien niet toegestaan dan 
een 0

Naam 
en nummer 

fabrikant
Bruto massa 

in kg.Maand  + jaar 
van fabricage

Verpakkingsgroep 
(Z = alleen voor vg III)


