Emballager til flydende affald
Anvendelse
Spunstromle af plast
F.eks. Olieemulsioner, vaskevand med rester af kemikalier, surt eller basisk affald.
Spunstromle af jern
F.eks. Olieemulsioner, vaskevand med rester af kemikalier, surt eller basisk affald.
Dunke af jern
F.eks. Olieemulsioner, vaskevand fra akrylmaling og oliemaling, surt eller basisk affald.

Varenummer
1TPX
1TJY
Dk25

Produkt
220 l spunstromle plast
200 l spunstromle jern
25 l dunk plast

Brutto vægt-grænse (kg)
250
250
30

UN-godkendt
Y godkendt
X godkendt
X godkendt

Husk altid: Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og
mærkning
Det vil sige at:
• Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
• Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
• Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
• Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
• Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.

Emballager til fast affald
Anvendelse
Spændelågsfade af plast
F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.
Spændelågsfade af jern
F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.

Varenummer
1FPX

Produkt
220 l spændelågsfad plast

2SPX

120 l spændelågsfad plast

4FPX
8FPX
1FJY
4fjy

60 l spændelågsfad plast
30 l spændelågsfad plast
200 l spændelågsfad jern
60 l spændelågsfad jern

Brutto vægt-grænse (kg)
318
225
256
88
61
200
65

UN-godkendt
X godkendt
X godkendt
Y godkendt
X godkendt
X godkendt
Y godkendt
Y godkendt

Husk altid: Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og
mærkning
Det vil sige at:
• Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
• Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
• Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
• Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
• Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.

Returemballager
Anvendelse
Container
Primært fast affald
F.eks. Fast organisk og uorganisk kemisk affald, Malingsrester, Spraydåser.
Box
Som OVERPACK til ”kendt”, dokumenteret affald i dunke og småemballager

Varenummer

KKCT6

KKBOX

Produkt
Container, plast,
væsketæt, frost-,
varme- og
kemikalibestandig,
660l.
Box, plast, frostog
varmebestandig,
m. låg og lås,
425l. + en
plastsæk – skal
være i.

Mål (mm)

Netto vægtgrænse (kg)

Egenvægt
(kg)

UN-godkendt

L1260; D765;
H1235

274

41

Y

180
L1110; B713;
H538

X
60

340

Y

Husk altid: Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og
mærkning
Det vil sige at:
• Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
• Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
• Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
• Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes
• Sonfor Kemi sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse

Kontakt Sonfor Kemi ved tvivl om valg af emballagetype.

