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Transportdokument - Farligt Gods ADR - Benzin 

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

Modtager: 
 
Virksomhedens kunder på forskellige adresser 
ifølge arbejdeseddel 
 

Afmærkning på 
emballagen 

Antal og 
emballeringsmåde 

Godsets art: 
UN nr. og navn Bruttovægt: Beregning: 

Fareseddel: 

 
 

UN 1203 
UN nummerseddel 

Nr. 3 
 

 
Miljøfarligt 

 

Antal: 
 
 
Beholder(e) 
 
 

UN 1203, 
Benzin 
ADR klasse: 
3, II, 
(D/E) 
Miljøfarligt 
 

      beholder(e) 
á ________ L 
(max. 333 L) 
 

Mængde:___________ 
Multiplikationsfaktor: 3 

(transportkategori 2) 
 

Værdi:_____________
_ 

(faktorværdi) 
 

Evt. andet farligt gods der medbringes: (skal noteres på) 
     

Mængde:____________ 
 

Multiplikationsfaktor: __ 
 

Værdi:______________ 
(faktorværdi) 

 
Samlet faktorværdi af alle stoffer - max 1.000 

Yderligere oplysninger: 
Se sikkerhedsdatablade for det pågældende produkt 
 
 
 
Firma navn: (stempel og underskrift) 
 
 
 
 
 
 
 
Sikkerhedsinstruktion – se bagsiden/ skriftlige anvisninger 2013 som særskilt bilag 
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Sikkerhedsinstruktion for Vejtransport - Benzin 

 ADR Klasse:    3, II 
HAZ No.:             33 
UN No.:           1203 

Ladning: 
 

Benzin (Kogepunkt under 65 gr. C, motorbrændstof, evt. med bly) 
Væske med mærkbar lugt. 
Ikke blandbar med vand, lettere end vand 

Farlige 
egenskaber: 

Meget brandfarlig væske.  Kan fordampe hurtigt 
Dampen kan være usynlig. Luftarten er tungere end luften og spredes langs jorden 
Danner eksplosive blandinger med luft, især i tømte, urensede beholdere 
Luftarten kan have narkotisk virkningog i høje koncentrationer forårsage bevidstløshed 
som kan være dødelig 
Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning og efterfølg. eksplosion 

Personlig 
beskyttelse: 

Beskyttelsesbriller, der fuldstændig beskytter øjnene 
Øjenvaskeflaske med rent vand til øjenskylning 
Handsker af plast eller gummi 
2 selvstående advarselsmarkeringer, 1 håndlygte til hver af køretøjets mandskab samt 
1 advarselsvest/beklædning til hver af køretøjets mandskab 

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. 
Hold uvedkommende væk fra faresonen. Informer de tilstedeværende om faren og råd 
dem til at stå således, at vinden ikke blæser fra køretøjet og hen i mod dem 

Yderligere/ 
særlige forholds-
regler for chauf-
føren: 

Indgrib kun hvis muligt uden risiko 
Undgå direkte kontakt med stoffet 
Stop lækager hvis det kan gøres uden risiko 
Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert elektrisk udstyr 
Udflydende væske indæmmes med eller opsuges i jord, sand eller andet egnet materiale 
Advar alle  - eksplosionsfare 

Brand -  
Information for 
chaufføren ved 
brand: 

CHAUFFØREN SKAL IKKE FORSØGE AT SLUKKE BRAND I LASTEN 
Ved brand i motorrum, førerhus, bremser eller dæk - anvend pulverslukker 

Førstehjælp: Hvis stoffet er kommet i øjnene - skyl straks med masser af vand indtil læge overtager 
Fjern forurenet tøj og vask grundigt med vand og sæbe 
Anbring tilskadekomne i frisk luft. 
Bevidstløse personer uden vejrtrækning gives kunstig åndedræt 
Søg lægehjælp hvis nogen har symptomer tilsyneladende på grund af indånding, slugning 
eller kontakt med hud eller øjne 

Yderligere infor-
mation for ind-
satspersonalet 

Må ikke trænge ned i afløb eller kloakker, da eksplosiv gas kan dannes 
Kloakker skal tildækkes og kældre og arbejdsgruber evakueres 

Nødtelefon: 1 1 2 33 
1203 

Gælder kun for vejtransport                                                                                                  Dansk 
Emballagen (beholderen) skal være godkendt og altid være fastgjort under transport i henhold til gældende bestemmelser. 
 


