
Multilateral Agreement M289

under section 1.5.1 of Annex A of ADR
concerning the carriage of elevated temperature substances for the purpose of

applying road markings

1. By derogation from the provisions of Table A: Dangerous Goods List 3.2.1 of ADR,
the entries for UN 3257 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above
100 °C and below its flash-point (inciuding molten metals, molten saits, etc.), filled at
or below 190 °C or a temperature higher than 190 °C, and in accordance with the
new special provision 668, assigned to these entries, as adopted by the Joint Meeting
of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of
Dangerous Goods on its autumn 2015 session, elevated temperature substances for
the purpose of applying road markings are not subject to the requirements of ADR,
provided that the following conditions are met:

a. They do not fulfil the criteria of any class other than Class 9;
b. The temperature of the outer surface of the boiler does not exceed 70 °C;
c. The boiler is closed in such a way that any loss of product is prevented during

carriage;
d. The maximum capacity of the boiler is limited to 3 000 1.

2. All other relevant provisions of ADR shall be complied with.

3. This agreernent shall be valid until 31 December 2016 for carriage on the territories of
those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. 1f it is revoked before that
date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date
only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this
Agreement which have not revoked it.

TheHague,.l...2. 2OL
The corn petent authority for ADR in the Netherlands,
ci, behalf of,
the Minister of Infrastructure and the Environrnent,
the director of t Safety and Risks Departrnent,

Peter Torbijn



Multilaterale Overeenkomst M289

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR
betreffende het vervoer van verwarmde stoffen voor de toepassing van

wegmarkeringen

1. In afwijking van de bepalingen van tabel A: Lijst Gevaarlijke Goederen 3.2.1 van het
ADR, de vermeldingen voor UN 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een
temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip
van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur lager
dan of gelijk aan 190 °C of hoger dan 190 °C en in overeenstemming met de nieuwe
bijzondere bepaling 668, toegewezen aan deze vermeldingen, zoals vastgesteld door
de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en ADN tijdens de vergadering in
herfst 2015, zijn verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen niet
onderworpen aan de voorschriften van het ADR, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

a. Ze voldoen niet aan de criteria van een andere klassen dan van klasse 9;
b. De temperatuur van het buitenoppervlak van de ketel is niet hoger dan 70

c. De ketel is zodanig afgesloten dat elk productverlies wordt voorkomen
tijdens het vervoer;

d. De maximale capaciteit van de ketel is beperkt tot 3.000 1.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op
het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het
ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze
overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot
de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de
Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst niet hebben
ingetrokken.


