Slutligt omhändertagande

Information om användning av avfallskartonger
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När ni har fått avfallskartongerna ska dessa tas isär och sättas ihop igen
i fraktduglig form. De långa lock- och bottensidorna bildar den övre avslutningen och ska vikas om först.
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Tejpa först ihop botten med glasfiberförstärkt tejp (75 mm).
Tejpen kan beställas från MACHEREY-NAGEL (REF 916 20). En tejprulle
har 50 m tejp.
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Obs! De påtryckta pilarna ska peka nedåt när kartongbotten tejpas ihop.
Då garanteras att kyvetterna står upprätt under transporten.
För ökad säkerhet ska lådorna tejpas igen med H-mönster (se fig. 3). Innan du fortsätter med nästa arbetssteg ska kartongen vändas.
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Lådorna av PS-skum från MACHEREY-NAGEL (otejpade) ska sedan staplas i avfallskartongen enligt skissen. Se till att kartongerna fylls fullständigt med reagensförpackningar.

När kartongerna har fyllts fullständigt ska de förslutas med glasfiberförstärkt tejp. Även här ska kartongen tejpas ihop med ett H-mönster på
ovan- och undersidan.
Texten „THIS SIDE UP“ anger att det rör sig om det övre locket.
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Abholadresse:

A027190 / de10 / 11612

Adressaufkleber für den
Reagenzienrückversand zum
Überkleben des alten Aufklebers
Gefahrgut in
Begrenzten Mengen
Absendererklärung:
Das Versandstück entspricht allen anwendbaren Vorschriften des ADR.

MACHEREY-NAGEL
GmbH & Co. KG
Entsorgungszentrum
Papiermühle 50
52349 Düren
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Ta bort gamla etiketter, se till att de blir oläsliga eller tejpa över dem.
Avfallskartongen (låda av papp enligt ADR) förses till slut med texten
„Begränsade mängder“ och en adressetikett från MN.
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