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UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 
danken hun toelating tot UN keur mede aan hun sterke deksel en in 
eigen beheer ontwikkeld driekantslot.

RAKO 36-208-UN met daarachter een RAKO 36-209-UN. De verplichte 
aanduiding van de gevarenklasse wordt op de bak gedrukt door 
middel van een hotstamp. 

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) gevarenklasse

36-208-UN 30 ltr. 600 x 400 x 185 mm I,II & III

36-201-UN 40 ltr. 600 x 400 x 235 mm I,II & III

36-6426-UN 53 ltr. 600 x 400 x 293 mm I,II & III

36-202-UN 60 ltr. 600 x 400 x 335 mm I,II & III

36-209-UN 90 ltr. 600 x 400 x 440 mm I,II & III

Klassieke UN-gekeurde RAKO transportbakken werden gesloten door 
middel van riemen met gesp. Deze leveren we op aanvraag.

We werken ook met schok- en 
vloeistofabsorberende interi-
eurs, om zo te voldoen aan het 
ADR keurmerk, voor een omver-
pakking voor het versturen van 
vloeistofmonsters of bloedbui-
zen.

Als bakken worden ingezet 
voor het vervoer van gevaar-
lijke (afval)stoffen vallen ze bij 
vervoer over land onder de ver-
pakkingsregels van het ADR, 
bij zeevervoer onder die van 
de IMDG en bij vervoer door de 
lucht onder die van de IATA. Er 
worden eisen gesteld betref-
fende etikettering en bedruk-
king, (vloeistof)dichtheid en 
val- en stapelbestendigheid bij 
hoge en lage temperaturen. 

Heeft u vragen of uw verpak-
king UN gekeurd moet worden 
en hoe u dit dan zou moeten 
aanpakken, dan helpen wij 
u graag. In de loop der ja-
ren hebben we op dit gebied 
een behoorlijke expertise 
opgebouwd en kunnen we ge-
bruik maken van ons eigen re-
gistratienummer.

Transportbak voor bloedbui-
zen, Klant: Sanquin.
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