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Pas på din sikkerhed
Du skal:
sikre at beholderne er tætte
have en forsigtig håndtering af det farlige affald
undgå stabling af det farlige affald/kasserne.
sørge for at der er rindende vand/øjenskylleflasker i nærheden af det sted, hvor du håndterer
det farlige affald
have kattegrus ved det farlige affald – som kan
opsuge eventuelle spild

Du skal anvende personlige
værnemidler:
syrebestandige handsker som udskiftes
efter behov
arbejdstøj
beskyttelsesbriller

Udslip af luftarter
Kan du lugte det farlige affald, skal du straks lufte
ud. Find kilden og stop den. Er lugten voldsom,
skal du kontakte brandvæsnet.

Indånding af skadelige dampe
Har du indåndet skadelige dampe, skal du altid
tage på skadestuen, da virkningen fra nogle skadelige dampe først viser sig op til 24 timer efter.

Hvis du får farligt affald på dig/dit tøj
Hvis du får farligt væske på hud eller i øjne, skylles
med vand eller øjenskyllemiddel, indtil svien eller
smerten ophører – og du skal på skadestuen:
fjern tøj ramt af kemikalier
søg altid læge/skadestue hvis du er blevet
ramt i øjet
ved større skader bør du ringe 112

Bland ikke syre og klorholdigt affald
– det danner en giftig gas, der medfører vand i lungerne!
Hvis du er i tvivl om risiko og sikkerhed ved håndtering af det farlige
affald, kan du se på emballagens mærkning/faresymbol.
Du kan også kontakte Gladsaxe Kommune, hvis du har brug for råd og
vejledning på telefon 39 57 58 51.
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Uheld i forbindelse med farligt affald
For alle uheld gælder, at det er bedst
at forebygge. Vær derfor hele tiden
omhyggelig med kontrol og håndtering
af affaldet.
Spild af farlige væsker
Et lille spild opsuges med kattegrus. Du skal derfor
have en pose kattegrus stående i det rum, hvor affaldet indsamles.
Når den farlige væske er opsuget, skal kattegruset
lægges i en tæt, lukket beholder og afleveres sammen med det farlige affald.
Hvis der er tale om et stort spild – mere end der
kan opsuges med kattegrus eller lignende – tilkaldes brandvæsenet på telefon 112 og uvedkommende holdes væk.

Udslip af luftarter
Lugter der fra affaldet, skal du sørge for udluftning. Derefter må du undersøge, om der er em-

ballage, der ikke er lukket eller utæt. Hvis det er
tilfældet, skal den væske, der er løbet ud, opsuges,
og den utætte emballage tætnes eller placeres i en
lukket beholder.
Hvis lugten er voldsom, tilkaldes brandvæsenet på
telefon 112 og uvedkommende holdes væk.

Indånding af skadelige dampe
Er der risiko for, at du har indåndet skadelige
dampe, bør du tage på skadestuen, fordi virkningen fra nogle skadelige dampe, først kommer op til
24 timer efter indåndingen.

Kemiske væsker på hud eller i øjne
Får du væske på huden eller i øjnene, skal du
straks skylle med vand fra en vandhane eller
øjenskylleflaske, indtil svie eller smerte er ophørt.
Fjern tøj der er ramt af kemikalier.
Er huden beskadiget efter skylning, skal du søge
læge. Ved en større beskadigelse, eller er du blevet
ramt i øjet, bør du altid ringe 112.
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Hvordan modtager du farligt affald ?
Du skal kontrollere affaldet
Er emballagen tæt?
• Hvis den ikke er tæt, så skal beboeren emballere affaldet med ny yderemballage.
Står der hvad emballagen indeholder?
• Hvis der ikke står noget, må du spørge den,
der afleverer affaldet, og så skrive det på med
en tuschpen.

Sådan anbringer du affaldet, indtil det
hentes
Det farlige affald skal du anbringe i de blå
plastkasser, som Gladsaxe Kommune har udleveret. Hvis du har et af Gladsaxe Kommunes
miljøskabe, skal kasserne placeres på hylderne
i skabet.
Lysstofrør og lavenergisparepærer kan du
lægge ved siden af, men pas på at de ikke går i
stykker. Hvis du har et af Gladsaxe Kommunes
miljøskabe, skal lysstofrørene placeres i højre
side af skabet.

Vær særlig opmærksom på følgende
Du må ikke åbne emballagen og slet ikke snuse
til kemikalierne.
Du må aldrig hælde affald sammen, selvom det
tilsyneladende er det samme produkt.
Syre, for eksempel saltsyre, svovlsyre eller
salpetersyre, holdes adskilt fra klorinholdigt
affald. Anbring disse to typer affald i hver sin
kasse, da klor og syre kan danne en giftig gas
ved sammenblanding.
Tomme plastikmalerbøtter, hvor der har været
vandbaseret maling i, kan du lægge i almindelig
dagrenovation eller til småt brændbart affald.

Du bør ikke modtage klude med vegetabilske
olier for eksempel linolie – kludene kan selvantænde, når de ligger frit med luft rundt om. Det
bedste er, at beboerne selv brænder kludene af
under kontrollerede forhold. Hvis du får kludene, skal du lægge dem i vand i et syltetøjsglas
med låg eller i en helt lukket metalbeholder,
så kan de blive hentet sammen med det øvrige
farlige affald.

Hvis beboerne stiller farligt affald på
ejendommens område
Husk, at du skal bruge syrebestandige handsker, når du flytter affaldet.
Hvis emballagen er utæt, så skal den pakkes i
en ny yderemballage. Miljøbilen kan udlevere
kraftige plastposer, som du kan bruge til at
transportere affaldet hen til det sted, hvor du
opbevarer det farlige affald.

Hvis du er i tvivl om noget
Kontakt Gladsaxe Kommune på telefon
39 57 58 51. Gladsaxe Kommune har tilknyttet en
sikkerhedsrådgiver til Viceværtordningen – så vi
kan hjælpe og rådgive jer i spørgsmål om håndtering af farligt affald.

Sådan afleverer du farligt affald
Når de to plastkasser er fyldt op, eller du har
modtaget cirka 25 liter farligt affald, ringer du
til vognmandsfirmaet M. Larsen på telefon.
43 63 18 28 og bestiller afhentning – det kan du
også gøre på e-mail: mlarsen@mlarsen.dk.
Du må være forberedt på, at der kan gå op til
tre arbejdsdage, før affaldet bliver hentet. Husk
ved bestilling at oplyse, hvor mange lysstofrør og
bilakkumulatorer du eventuelt har.
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Faresymboler

I perioden 2009-2015 bliver faresymbolerne
gradvist ændret fra de orange mærker til de hvide
mærker. Ændringen sker som et led i at harmoni-

sere faresymbolerne. De hvide symboler er baseret
på det globale GHS mærkningssystem. Nederst på
faktaarket er to helt nye symboler.

Gamle symboler

Gamle symboler

Nye symboler

Helt nye symboler

Nye symboler

