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Dobrovoľné späťvzatie reagencií NANOCOLOR® na Slovensku
Vážený zákazník,
firma MACHEREY-NAGEL Vám poskytuje dobrovoľnú servisnú službu na späťvzatie a likvidáciu Vašich opotrebovaných
reagencií. Táto služba zodpovedá v plnom rozsahu slovenským zákonným predpisom a nariadeniam.
K tomu patrí aj „Nariadenie o cestnej preprave nebezpečných vecí“ (ADR) kapitola 3.4 a 3.5. Hrubá hmotnosť nesmie
byť vyššia ako 30 kg.
Firma MACHEREY-NAGEL Vám zašle:
 návod na balenie;
	kartón spolu s dodávkou, ktorý je určený pre likvidáciu a ktorý je schválený a pripustený pre prepravu nebezpečných
vecí;
 formulár „Objednávka na vyzdvihnutie“;
 nálepku s adresou;
 nálepku s nápisom „Vymedzené množstvo“
Čo môžete likvidovať v kartóne?
	Kartóny pre cestnú prepravu nebezpečných vecí sú určené a pripustené iba pre likvidáciu testov s okrúhlymi kyvetami
firmy MACHEREY-NAGEL.
Prosíme preto pre porozumenie, že odmietame prevziať jednotlivé kyvety v kartóne, kyvetové boxy so miešaným
obsahom, neoznačené fľašky, chemikálie od druhých dodávateľov a cudzie výrobky.
Ako prebieha likvidácia?
1.	Kartóny pre likvidáciu pripravte tak, že dno prelepíte lepiacou páskou vystuženou skleneným vláknom, ktorá je najmenej 75 mm široká (pozri návod na balenie), pokiaľ tieto kartóny neboli použité na dodávku.
2. Boxy z polyetylénovej peny spolu s okrúhlymi kyvetami NANOCOLOR® stohujte prosím vhodne v kartóne na likvidáciu. Myslite prosím na to, že štandardné kartóny boli vyvinuté pre vloženie až do 40 boxov a iba v tejto forme sú
prípustné pre cestnú prepravu nebezpečných vecí. Vyberte vždy takú veľkosť kartóna, ktorá Vám umožní, aby ste
kartón vyplnili kompletne.
	Odporúčame používať štandardne kartóny s objemom vhodným pre 20 až 40 boxov, aby ste neprekročili hrubú hmotnosť 30 kg.
3.	Tieto kartóny sa prepravujú podľa zjednodušených predpisov pre prepravu zákona o nebezpečných veciach pre „Vymedzené množstvá“ (Limited Quantities).
Preprava reagencií ako „Vymedzené množstva“ poskytuje tieto prednosti:
• Nie sú potrebné prepravné doklady podľa zákona o nebezpečných veciach.
• Kartóny necháme vyzdvihnúť firmou prepravný doklad, ktorú sme poverili likvidáciou.
4.	Uzatvorte kartóny lepiacou páskou vo forme dvojitého písmena T podľa návodu na balenie. Každý kartón musí byť
opatrený nálepkou „Vymedzené množstva“ a nálepkou s adresou našej firmy.
5.	Pre vyzdvihnutie kartónov musíte vyplniť formulár prepravný doklad (uveďte názov, adresu, miesto vyzdvihnutia ako aj
nami predzadaný opis odpadu).
6.	Vodič firmy určenej pre likvidáciu prinesie so sebou formulár „prepravný doklad“ (so 1), do ktorého musíte zapísať už
len dátum, čas a množstvo (hmotnosť resp. objem).
Prieklep formulára „prepravný doklad “ je určený pre výrobcu ako dôkaz pre vydanie.
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Vyzdvihnutie
Faxový formulár „Objednávka na vyzdvihnutie“ slúži na zadanie objednávky zo strany MACHEREY-NAGEL, na ktorom je uvedená skutočnosť, že na udanej adrese sú pripravené kartóny na vyzdvihnutie
a o koľko kartónov sa jedná. Potrebné údaje uveďte čitateľne a podľa
možnosti tlačeným písmom. Myslite na to, že odtlačok pečiatky sa pri
faxovaní často rozmaže a je pre príjemca nečitateľný a preto neodporúčame používať pečiatky. Firma MACHEREY-NAGEL poverí svojho
špeditéra, aby u Vás vyzdvihol kartóny určené na likvidáciu.

MACHEREY-NAGEL
GmbH & Co. KG
Služby pre likvidáciu
Tel.: +49 24 21 969-371
Fax: +49 24 21 969-197
E-Mail: entsorgung@mn-net.com
Teraz vyplnit´ on-line na
www.mn-net.com/entsorgung

Špeditér vykoná zberné vyzdvihnutie kartónov vo Vašom okrese. Termín zberu Vám oznámime.
Upozornenie v súvislosti s likvidáciou
Kartóny určené na likvidáciu sa pri vstupe do likvidačného podniku podrobia vstupnej kontrole. Tu sa zaznamená hmotnosť
Vašich kartónov a potvrdí sa správna ďalšia likvidácia zásielky podpisom. Jeden prieklep bude zaslaný na adresu výrobcu
nebezpečného odpadu.

MACHEREY-NAGEL
Servis pre zákazníkov

