SUCHÝ LED, DRY ICE, CARBON DIOXIDE, SOLID = UN1845
Správné zabalení zásilky obsahující suchý led
Pro správné zabalení zásilky máme dvě hlavní kritéria:
Rozměrový limit vnějšího obalu (viz. IATA DGR, Operator Variation FX – 11) =
= zásilka obsahující suchý led musí mít alespoň dvě BOČNÍ protilehlé strany o velikosti
+- 20 x 30cm (resp.velikosti odpovídající formátu A4)
vyplývá z nutnosti, aby se na takovouto zásilku vměstnal marking, labelling dle IATA předpisů
včetně přepravní dokumentace

Přelepování zásilek neprodyšnými lepenkami (viz. IATA DGR, Packing Instruction 904) =
zásilka obsahující suchý led smí být přelepena lepenkou nebo jiným neprodyšným materiálem
pouze tak, aby vnější obal nebránil úniku uvolňujícího se plynu z tohoto chladícího media.

Jak správně postupovat při objednávce zásilky obsahující suchý led

Při přepravě zásilky na suchém ledu, vždy kontaktujte naše zákaznické oddělení, zásilky na
suchém ledu nelze objednávat online.
e-mailová adresa operations@general-overnight.cz
nebo na faxové číslo +420 226 216 535
nebo zákaznická linka – tel. +420 800 311 000
Budeme od Vás potřebovat tyto údaje:


kompletní adresu odesílatele



kompletní adresu příjemce



tzv.pohotovostní kontakt (např.mobilní telefonní číslo + jméno kontaktní osoby)



podrobnější charakteristiku obsahu zásilky (je přepravovaný obsah infekční, jedovatý,
hořlavý, žíravý… nebo jinak nebezpečný...?)

Jak zásilku připravit, aby byla v souladu s předpisy IATA DGR:
BOČNÍ STRANA ZÁSILKY:
Shipping Name:

buď „Dry ice“ nebo „Carbon dioxide, solid“

UN number:

„UN1845“ (musí být včetně prefixu „UN“)

Net Qty.:

čistá hmotnost suchého ledu obsaženého v zásilce

Shipper:

kompletní adresa odesílatele, včetně telefonního spojení

Consignee:

komplení adresa příjemce

Hazard Label:

bezpečnostní značka pro třídu 9 (rozměr 100 x 100mm), do které
suchý led spadá.
Tato samolepka musí být z boku krabice a vždy jen jedna
na jeden vnější obal.

Emergency contact:

pohotovostní kontakt = telefonické spojení + jméno odpovědné
osoby

Handling Label:

v případě, že přepravovaná zásilka obsahuje kapalnou látku,

musí

být označena z dvou protilehlých stran „orientačními šipkami“
(rozměr 74 x 105 mm)

!!! Na povrchu vnějšího obalu musí zbýt dost prostoru pro umístění přepravní dokumentace
o rozměru +-20 x 30cm, aniž by překrývala toto povinné označení zásilky dle IATA DGR !!!

Jakou dokumentaci k zásilce chlazené suchým ledem budete potřebovat




Náš přepravní list
K zásilkám s destinací mimo Evropskou unii je nutno přiložit proforma fakturu pro celní
účely
V případě zásilek, kde adresát sídlí v U.S.A. doporučujeme přiložit také např. “TSCA
Declaration“ nebo jiný speciální dokument (více informací na naší zákaznické lince)

Doporučujeme (není podmínkou k akceptaci zásilky)
Zásilky, zabalené ve vnějších termoobalech vyrobených z „křehkých materiálů“ typu
polystyrén, doporučujeme opatřit ještě vnějším přebalem (zjednodušeně polystyrénovou
krabici vložit ještě do např. kartónového obalu). Zvýší se tím odolnost zásilky proti poškození
při manipulaci a sníží riziko odlepení předepsaného labellingu (povrch polystyrénových obalů
se v důsledku odpařujícího suchého ledu rosí a tak se stává, že se z krabice nalepené
samolepky během přepravy odlepí.)

DRY ICE
UN 1845
Shipper:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Consignee:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
EMERGENCY CONTACT:
Name: .............................................
Phone: ............................................

NET QTY ..... kg

