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En handbok för hantering av farligt avfall
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dbo

ok

Farligt avfall hör inte hemma i
avloppet eller i avfallskärlet!
De föremål och ämnen som hälls ut i avloppet eller kastas i soporna försvinner inte, utan de fortsätter sitt kretslopp. De ämnen som hälls ut i avloppet inverkar både på rören och på reningsverket
och dessutom kan de skada de personer som jobbar på reningsverket. Om man gör sig av med
ett avfall på fel sätt betyder det att det i slutändan dyker upp på fel ställe, såsom i vattendragen,
jorden eller luften. Enda sättet att förhindra att farligt avfall skadar miljön är att sortera och återvinna det på rätt sätt. Farligt avfall hör inte hemma i avloppet eller de vanliga soporna – inte ens i
små mängder.

Rätt tillvägagångssätt med farligt avfall
-- Lär dig känna igen farligt avfall – lär dig kemikaliernas varningssymboler.
-- Bekanta dig med de säkerhetsdatablad som följer med kemikalierna och
följ instruktionerna i dem.
-- Sortera det farliga avfallet och håll det skilt för sig.
-- Märk avfallet och lagra det på rätt sätt.
-- För bok över lagrat och sorterat avfall.
-- Ordna med lämplig transport, för bok över överlåtelsen
och spara dokumenten.

Förbered dig på problem
-- Planera på förhand hur du handlar i problemsituationer.
-- Förbered dig på problemsituationer genom att skaffa
lämplig utrustning och förvara den på ett lättillgängligt ställe.
-- Uppdatera kontinuerligt den kontaktinformation du behöver.

Det nya officiella
namnet för
problemav fall är
farligt av fall

Om skadan redan är skedd, tveka inte att ta
kontakt!
Om det har kommit ut farligt avfall i avloppet, ta genast kontakt med det lokala avloppsreningsverket och vid behov också med räddningsverket och miljömyndigheterna. Kontaktuppgifterna till
reningsverket hittar du på baksidan.

www.vaarallinenjate.fi

Farligt avfall vid tryckerier:
•

lösningsmedel

•

framkallare

•
•
•
•

fixativ
tvättvatten från framkallarbehållare
avfallsvatten, slam och emulsioner som uppstår vid rengöring
avfall från tryckfärger.

Så här går du till väga på rätt sätt:
√√ Använd tryckfärger som är så miljövänliga som möjligt.
√√ För alla lösningsmedel, fixativ och framkallare som används vid framställningen av tryckytan
till behandling för farligt avfall. Det samma gäller tvättvattnet från framkallarbehållarna.
√√ För allt avfallsvatten, slam och alla emulsioner som uppstår vid tvättning av tryckytan till
insamling för farligt avfall.
√√ Det är inte tillåtet att släppa ut avfallsvatten med fast material i avloppet, utan det ska
avskiljas.
√√ Det rekommenderas att tryckmaskinernas fuktvatten återanvänds till slut i processen.
Fuktvattnet kan också samlas in skilt och föras till insamling för farligt avfall eller rengöras
genom ett aktivt kolfilter innan det leds ut i avloppet. Innan fuktvattnet leds ut i avloppssystemet skall man försäkra sig om att det är ofarligt.
√√ Slam, emulsioner och tvättlösningar som uppstår vid rengöring av tryckramar för serigrafik
ska samlas in som farligt avfall. Det avfallsvatten som uppstår vid sköljning av tryckramar
kan ledas ut i avloppet efter förbehandling.

Mera information:
•
•
•
•

Arbetarskyddscentralen, www.tyoturva.fi/toimialat/graafinen_teollisuus
Ekokem: www.ekokem.fi/portal/fi/julkaisut/jatealan_ohjeet
kemikaliernas varningssymboler:
www.reachneuvonta.fi > CLP > Merkinnät
www.kierratys.info/laji_ongelmajate.php

Mera information:
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