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Avhending av farlig avfall og utgåtte kjemikalier.

Avfallsstoffnummer
All farlig avfall må sorters ifølge type farlig avfall. Type farlig avfall er definert basert på såkalte
avfallsstoffnummer. Avfallsstoffnumrene finnes i tabellen på den neste siden. All farlig avfall og utgåtte
kjemikalier som skal avhendes skal sorteres etter avfallsstoffnumrene.
Samle avfall og kjemikalier av sammen avfallsstoffnummer i en eske (fast og flytende kjemikalier samles hver
for seg vær OBS på at bare kompatible kjemikalier samles in sammen eske) og avhend de sammen med et
utfylt avfallsskjema per eske pluss en oversikt av innholdet (oversikt av innholdet absolutt nødvendig for
sterkt reaktive stoffer og hvis du har ikke satt kjemikalien som utgått i EcoOnline). Oversikt av innholdet er
viktig informasjon for å kontrollere at avfallet er riktig sortert og for å slette kjemikaliene fra EcoOnline. Ta
kontakt med HMS-koordinatoren hvis du har farlig avfall eller utgåtte kjemikalier som ikke passer til noen av
avfallsstoffnumrene eller du er usikkert om. Håndter sterkt reaktive stoffer med spesiell forsiktighet og
kontakt HMS–koordinatoren før avhending.
Flyttende of fast laboratorieavfall skal markeres med etikett på side 4 og 5. For å avhende avfallet/utgåtte
kjemikalier ta kontakt med HMS-koordinatoren. Det er planlagt å ha en innsamling 2 ganger i året, i mai/juni
og November. Hvis du trenger hjelp å sortere avfallet/ utgåtte kjemikalier, kontakt HMS koordinatoren.

7122

Sterkt reaktivt stoff

Sterkt reaktive stoffer inkluderer alle stoffer som i MSDS, avsnitt 14, har ADR 4.1, 4.2, 4.3. Dette inkluderer
for eksempel de fleste litiumforbindelser, som litiumdiisopropylamidløsning eller tert-butyllitiumløsning.
Oksiderende stoffer (ADR 5.1, avsnitt 14 i sikkerhetsdatabladet, f.eks. kaliumpermanganat, kaliumnitrat og
nitritt) samt organiske peroksider (ADR 5.2, avsnitt 14 i sikkerhetsdatabladet) gjelder også som svært
reaktive. Organiske peroksider har sitte eget avfallsstoffnummer  7123
Mange sterkt reaktive stoffer er svært reaktive med luft eller vann og kan være selvantennelige eller danne
eksplosive blandinger. Informasjon om reaktivitet finnes i avsnitt 10 i MSDS.
Alle nitroforbindelser må kontrolleres for potensiell eksplosjonsfare. Dette inkluderer for eksempel
nitrofenol. Hvis du har eksplosjonsfarlige stoffer tar kontakt med HMS koordinatoren.
Sterk reaktive kjemikalier skall avhendes sammen med MSDS datablad.
KONTAKT HMS-KOORDINATOREN HVIS DU ER I TVIL!
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Avhendingsskjema farlig avfall
Navn:_______________

Dato:

Rom: ___________________

__

Er EcoOnline oppdatert?

 Ja

Avfallsstoff
nummer
7012
7021
7022
7041
7042
7051
7055
7081
7082
7083
7084
7091
7092
7094
7096
7097
7100
7122
7123
7131
7132
7134
7135
7151
7152
7240
7261

Avdeling:__________________
 Nei

Beskrivelse
Spillolje, ikke refusjonsberettiget/ Oil (e.g. used engine or pump oil)
Olje- og fettavfall / Oil and fat (e.g. silicon bath oil)
Oljeforurenset masse/ Oil-contaminated mass (e.g. oil-contaminated paper
towels, tubing, empty oil canisters)
Organiske løsemidler med halogen/ halogenated organic solvents
Organiske løsemidler uten halogen/ non-halogenated organic solvents
Maling, lim og lakk / painting, glues and lacquer
Spraybokser /spray boxes
Kvikksølvholdig avfall / mercury containing waste
Kvikksølvholdige batterier / mercury batteries
Kadmiumholdig avfall / cadmium containing waste
Kadmiumholdige batterier / cadmium batteries
Uorganiske salter og annet fast stoff / inorganic salts and other solids
Blyakkumulatorer / lead-accumulator
Litiumbatterier / litium batteries
Katalysatorer, slagg, støv, flygeaske, blåsesand/ catalysts, dust, fly-ash
Uorganiske løsninger og bad / inorganic solutions and bath (5<pH<9)
Cyanidholdig avfall / cyanide containing waste
Sterkt reaktivt stoff / strong reactive substances
Herdere, organiske peroxide / organic peroxides
Syrer, uorganiske / inorganic acids
Baser, uorganiske / inorganic bases
Surt organisk avfall / acidic organic waste
Basisk organisk avfall / alkaline organic waste
Organisk avfall med halogen / halogenated organic waste
Organisk avfall uten halogen / non-halogenated organic waste
KFK / CFC
Gasser i trykkbeholdere / gasses in pressure vessels

Tillegsinformasjon (hvis aktuelt):


inneholder halogen

 inneholder tungmetall



faststoff

 flytende

 pH:________

#beholder
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Innhold
Supplier/Brand

Rom nummer:
Article number

CAS

Chemical name

Volume/weight
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