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En handbok för hantering av farligt avfall

Tvätterier
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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

Farliga och skadliga ämnen vid tvätterier:
•

perkloretylen, kemisk tvätt

•

bleknings- och desinficeringsmedel

•
•
•
•

parfymer
fläckborttagningsmedel
skölj- och neutraliseringsmedel
tvättmedel som inte är biologiskt nedbrytbara.

Så här går du till väga på rätt sätt:
√√ Släpp inte ut farligt avfall i avloppet, utan samla upp avfallet och för det till insamling för
farligt avfall.
√√ Samla in avfallsvattnet från kemisk tvätt, destilleringsavfall och vattnet från tvättmaskinens
avskiljare i en skild sluten förvaringstank.
√√ Kom ihåg att bleknings-, desinfektions- och fläckborttagningsmedel är giftiga för
vattenorganismer; häll alltså inte ut dem i avloppet.
√√ Använd biologiskt nedbrytbara tvättmedel.
√√ Dosera rätt och undvik onödiga kemikalier.
√√ Kom ihåg att tömma avskiljaren för fast material.
√√ Se till att det aldrig rinner ut vatten i avloppet ur den kemiska tvättmaskinen.
√√ Förvara kemikalierna på en säkerhetsbassäng eller i ett utrymme som
saknar golvbrunn.
√√ Förbered dig på problemsituationer genom att skaffa lämplig utrustning,
såsom avstängningsmatta för avlopp samt absorptionsmaterial.

Mera information:
•
•

•
•

Tvättmedelsförordningen EY Nr 648/2004
Statsrådet förordning (435/2001) om begränsning av utsläpp av
flyktiga organiska föreningar orsakade av användning av organiska
lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar. Finns att
få på: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2001/20010435
kemikaliernas varningssymboler:
www.reachneuvonta.fi > CLP > Merkinnät
www.kierratys.info/laji_ongelmajate.php

Mera information:

www.vaarallinenjate.fi

