POMOČ UPORABNIKOM PRI POŠILJANJU POŠTNIH POŠILJK V TUJINO – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA PO ZRAKU

Prepovedana vsebina

Podrobne informacije

Aerosoli

Aerosoli za osebno nego ali zdravstvene namene (vključno z dezodoranti, pršili za telo, pršili za lase, kremami za britje in odstranjevanje dlak,
medicinskimi aerosoli za preprečevanje ali zdravljenje bolezni, kot so pršila proti bolham) in vsi drugi aerosoli (vključno z barvami, laki, topili,
osvežilci zraka, čistili za pečice v pršilu itd.).

Alkoholne pijače in
tekočine

Z več kot 24-odstotnim volumenskim deležem alkohola (vključno z viskijem, vodko in večino žganih pijač ter likerjev).

Strelivo

Orožje, deli orožja in strelivo (replike in inertna (neaktivna) eksplozivna sredstva ter vojaško orožje, vključno z replikami in inertnimi
granatami, izstrelki ipd.).

Litijeve baterije

Nedovoljene litijeve ionske/polimerske baterije in litijeve kovinske baterije.

Klinični in medicinski
odpadki

Vključno s kontaminiranimi povoji, obvezami in iglami.

Jedke snovi

Vključno z barvili, kislinami, jedkimi odstranjevalci barve in rje, natrijevim hidroksidom, živim srebrom in galijem.

Suhi led

Npr. UN1845, kadar se uporablja kot hladilo za UN3373 ali druge pokvarljive stvari.

Odpadki, nevarni za okolje

Vključno z rabljenimi akumulatorji in rabljenim motornim oljem.

Eksplozivi

Vključno s pirotehničnimi izdelki, signalnimi pištolami, detonatorji, božičnimi pokajočimi bomboni in konfetibombicami.
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Vnetljive tekočine

Vključno z nafto, tekočino za vžigalnike, nekaterimi lepili, barvami na osnovi topil.

Vnetljive trdne snovi

Vključno z magnezijem, fosforjem, kalijem, natrijem, cinkom v prahu in prižigalnimi kockami.

Zmrznjena voda

Vključno z vrečkami z ledom.

Plini

Vključno z vnetljivimi, nevnetljivimi, strupenimi in stisnjenimi plini, novimi, rabljenimi in praznimi plinskimi jeklenkami, butanom, etanom,
polnilniki za vžigalnike, gasilnimi aparati in potapljaškimi jeklenkami, rešilnimi jopiči, posodami z dušikovim dioksidom in ogljikovim dioksidom
(kuharskimi napravami za penjenje in aparati za gaziranje).
1. Prepovedani so vsi vnetljivi stisnjeni plini, kot so gorilniki, butan, vžigalniki in polnilniki z vnetljivo tekočino ali plinom, etan, plinske jeklenke
za kuhalnike za kampiranje, vodik, metan in propan.
2. Prepovedani so vsi strupeni stisnjeni plini, kot sta klor in fluor.
3. Prepovedani so vsi nevnetljivi stisnjeni plini, kot so zračne blazine; potapljaške jeklenke, ogljikov dioksid, gasilni aparati, neon in dušik.

Kužne snovi UN2814 ali UN2900

Prepovedane so kužne snovi kategorije A, kot so ebola, antraks, slinavka in parkljevka, kot je opisano v zadnji izdaji Tehničnih navodil
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).

Vžigalniki in polnilniki, ki
vsebujejo vnetljivo tekočino ali
plin

Vključno z rabljenimi vžigalniki na butan, bencin za prižiganje cigar in cigaret.
Novi in nerabljeni prazni vžigalniki se lahko pošiljajo neodprti v prvotni drobnoprodajni embalaži.

Živa bitja, živali in plazilci

Razen nekaterih žuželk (čebele, pijavke in sviloprejke). Ni dovoljeno v vrednostnih poštnih pošiljkah.

Namagnetene snovi

Namagnetene snovi z jakostjo magnetnega polja 0,418 A/m ali več na razdalji 4,6 m od zunanje strani tovorka.

Vžigalice

Vključno z varnostnimi vžigalicami in vžigalicami, odpornimi proti vetru.
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Oksidirajoče snovi in organski
peroksidi

Gre za snovi, kot so razkužila, ki lahko povzročijo vžig drugih snovi ali prispevajo k njemu. Lahko tudi eksplozivno razpadejo, nevarno
reagirajo v stiku z drugimi snovmi in škodujejo zdravju, kot so bromidi, klorati, sestavine kompletov za popravilo stekloplastike, razkužila,
nitrati, perklorati, permanganati in peroksidi, vključno z barvami in barvili za lase, ki vsebujejo peroksid.

Pesticidi

Vključno s sredstvi za uničevanje plevela in vsemi kemikalijami, ki se uporabljajo za uničevanje škodljivcev in žuželk, kot so pršila proti
muham.

Strupene tekočine, trdne snovi ali
plini

Vključno s snovmi, ki lahko povzročijo smrt ali poškodbe ob zaužitju ali vdihu ali stiku s kožo, kot so arzen, berilij, cianid, fluor, strup za
podgane.

Radioaktivni materiali

Radioaktivni materiali in vzorci, ki so po Preglednici 2-12 iz zadnje izdaje Tehničnih navodil Mednarodne organizacije civilnega letalstva
razvrščeni kot radioaktivni, npr. cepljive snovi (uran 235 itd.), radioaktivni odpadni materiali, torijeva ali uranova ruda in svetleče številčnice iz
zrakoplovov.

Barve, laki in emajli za les na
osnovi topil

Vključno s sijajnimi barvami. Glejte Vnetljive tekočine zgoraj.

Odpadki, zemlja, smeti ali izvržek

Vključno z gospodinjskimi odpadki ali smetmi.
Upoštevajte, da je dovoljeno pošiljati vzorce tal za analizo, če so pakirani tako, da se vsakršno razsutje in razlitje zadrži v zunanji ovojnini.

* Pridržujemo si pravico do zavrnitve vsake zakonsko prepovedane stvari ali stvari, ki je po našem mnenju lahko škodljiva ali nevarna za naše stranke ali delavce. Če pošiljate nevarno blago
in se ne držite veljavnih pogojev in zakonskih zahtev, lahko z blagom ravnamo po svojem preudarku, kar lahko vključuje uničenje ali odstranitev zadevnega blaga.
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