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Frivilligt återtagande av NANOCOLOR® reagenser i Sverige
Bästa kund!
Återtagandet och slutbehandlingen av förbrukade reagenser är ett frivilligt serviceåtagande från MACHEREY-NAGELS
sida, som till fullo uppfyller kraven i svenska lagar och bestämmelser.
Hit hör även förordningen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) kapitel 3.4 och 3.5. Bruttovikten får
inte överstiga 30 kg.
Följande material tillhandahålls av MACHEREY-NAGEL:
1 ex av förpackningsbestämmelserna
En avfallskartong som medföljer leveransen och som har provats och godkänts för transport av farligt gods.
1 ex av blanketten „Avhämtningsorder“
1 st adressetikett
1 st etikett med texten „Begränsade mängder“
Vad får slutbehandlas tillsammans med kartongerna?

Kartongerna för farligt gods är endast godkända för slutbehandling av kyvett-tester i runda kyvetter från
MACHEREY-NAGEL.
Vi ber er ha förståelse för att vi inte tar emot lösa runda kyvetter i kartong, kyvettlådor med blandat innehåll, omärkta
flaskor, kemikalier av andra fabrikat samt främmande produkter.
Hur sker avfallshanteringen?
1. Förbered kartongerna för slutbehandling genom att limma fast lådbotten med glasfiberförstärkt tejp, som ska vara
minst 75 mm bred (se förpackningsbestämmelserna), såvida dessa kartonger inte används som leveranskartonger.
2. Stapla lådorna av PE-skum med NANOCOLOR® runda kyvetter så att de passar i avfallskartongerna. Observera att
standardkartongerna är gjorda för att rymma max. 40 lådor och endast är godklända i denna form för transport av
farligt gods. För kyvetter av andra storlekar ska alltid den kartongstorlek användas som ger möjlighet att fylla kartongerna fullständigt.
Använd helst alltid kartonger som rymmer 20 eller 40 lådor så att bruttovikten på 30 kg inte överskrides.
3. Dessa kartonger fraktas enligt de förenklade transportbestämmelserna för farligt gods för „Begränsade mängder“
(Limited Quantities).
Att frakta reagenserna som „Begränsade mängder“ innebär följande fördelar:
• Det behövs ingen frakthandling enligt bestämmelserna om farligt gods.
• Avhämtning sker av våra auktoriserade samarbetspartner för slutligt omhändertagande av farligt avfall.
4. Kartongerna ska tejpas i ett H-mönster på både ovan- och undersidan enligt förpackningsbestämmelserna. Varje
kartong ska förses med etiketten „Begränsade mängder“ och en adressetikett.
5. För varje avhämtning ska blanketten transportdokument fyllas i (fyll i namn, adress, avhämtningsort samt den avfallsbeskrivning som vi bestämt).
6. Föraren av avfallsbilen har med sig blanketten „transportdokument“ (1 kopia). Här ska bara datum, tid och mängd (vikt
eller volym) fyllas i.
Den första kopian av blanketten „transportdokument“ behåller tillverkaren som bevis på att kartongen avlämnats.
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Avhämtning
Fax-blanketten
„Avhämtningsorder“
ska
användas
när
MACHEREY-NAGEL anlitas för att ange att det finns kartonger att hämta på avhämtningsadressen och hur många kartonger det rör sig om.
Uppgifterna ska vara tydligt läsbara och helst fyllas i med tryckbokstäver. Tänk på att om du stämplar blanketten och faxar den blir stämpeln
ofta oläslig. Därför rekommenderas inga stämplar. MACHEREY-NAGEL
uppdrar åt sin speditionsfirma att avhämta avfallskartongerna hos er.
Vi hämtar samlat avfall i ert distrikt. Tiderna för detta meddelas av oss.
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Dokument om avfallsöverföring.
När kartongerna med avfallsmaterialet har inkommit till avfallsföretaget genomgår dessa en ingångskontroll. Här registreras
då vikten på det återlämnade materialet samtidigt som fortsatt korrekt omhändertagande av försändelsen bekräftas med
mottagarens namnteckning. En kopia skickas tillbaka till tillverkaren.
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