Jednorazové tlakové fľaše
Recyklátor

Recyklačné zariadenie od spoločnosti Air Products
umožňuje prepichnutie a bezpečnú recykláciu použitých
jednorazových tlakových fliaš. V Európskej únii môžu byť
prepichnuté jednorazové tlakové fľaše recyklované spolu
s bežným odpadom ako bezrizikový materiál. V krajinách
mimo Európskej únie by ste mali kontaktovať príslušné
miestne úrady.

Informácia pre používateľov
Spoločnosť Air Products ponúka v rámci krajín Európskej únie bezplatnú
recyklačnú službu. Zákazník zodpovedá za všetky náklady na dopravu a
dodatočné aktivity. Po prepichnutí sa už jednorazové tlakové fľaše nemusia
prepravovať ako nebezpečný tovar, čím sa znižujú náklady na dopravu.

Pokyny a bezpečnostné opatrenia

tell me more
Pre ďalšie informácie nás prosím
kontaktujte na nižšie uvedených
kontaktoch:
Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
Tel.: 0800 100 700
Email: infosk@airproducts.com
www.airproducts.sk/jednorazoveflase

1. Neodporúča sa prepichovať tlakové fľaše s toxickým alebo horľavým
plynom. Tieto fľaše je potrebné odoslať späť do spoločnosti Air Products na
bezpečnú recykláciu.
2. Pri používaní recyklátora by ste mali mať neustále nasadené ochranné
okuliare.
3. Pred prepichnutím musí byť tlaková fľaša úplne prázdna. Pri prepichovaní
odporúčame dodržiavať pokyny organizácie EIGA IGC obsiahnuté v
dokumente 30 Likvidácia plynov. Tento dokument si môžete bezplatne
stiahnuť z webovej stránky www.eiga.org.
4. Obsluha musí byť oboznámená s vlastnosťami plynu uvedenými v karte
bezpečnostných údajov. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať
informáciám týkajúcim sa bezpečnosti a životného prostredia.
5. Nástroj musí byť upevnený na stabilnom povrchu pomocou dvoch skrutiek
M6 (nie sú súčasťou balenia).
6. Prázdnu tlakovú fľašu vložte do stredu nástroja na recykláciu a pomalým
pohybom otáčajte rukoväť v smere hodinových ručičiek, kým nebude
tlaková fľaša úplne prepichnutá. Ako preventívne opatrenie odporúčame
vykonávať prepichovanie v dobre vetraných priestoroch (napr. v priestoroch s
digestorom alebo v exteriéroch).
7. Tlakovú fľašu uvoľníte z nástroja na recykláciu pomalým otáčaním rukoväte
proti smeru hodinových ručičiek. Následne môžete tlakovú fľašu recyklovať
alebo zlikvidovať ľubovoľným spôsobom.
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