ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΟPOX MORTAR J
Το πολυµερισµένο υλικό , δηλ. το τελικό προϊόν της αντίδρασης των 2 ενεργών συστατικών του εποξικού στόκου
(Ekopox mortar J sol.1, Ekopox mortar J sol.2, Ekopox Powder, Ekopox J hardener etc), δεν ανήκει στα
επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων (απόφαση EU 573/2001) και µπορεί
διατεθεί σε χώρο απόθεσης ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων, υπό τον κωδικό 170904 (κατασκευαστικά
απόβλητα και απόβλητα κατεδαφίσεων). Τα υπολείµµατα του αδρανούς (χαλαζίας Ekopox powder) επίσης δεν
είναι επικίνδυνο απόβλητο και µπορεί να αποτεθεί σε κανονική χωµατερή οικιακών αποβλήτων υπό τον ίδιο
κωδικό µε τον ανωτέρω.
Τα δύο υγρά συστατικά που δεν έχουν αντιδράσει θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα µε κωδικό 070208 (άλλα
κατώτερα προϊόντα διύλισης και υπολείµµατα αντίδρασης) και µπορούν να αποτεθούν σε µονάδα αποτέφρωσης.
Τα δοχεία συσκευασίας θεωρούνται και αυτά επικίνδυνα υλικά και έχουν κωδικό 150110.
Οι άδειες συσκευασίες µπορούν να δοθούν σε µονάδα ανακύκλωσης µέταλλων και να αποτεθούν στο χώρο υπό
την εποπτεία των υπευθύνων. Παρακαλώ ανατρέξτε στους τοµείς 13 των αντίστοιχων ∆ελτίων ∆εδοµένων
Προστασίας των προϊόντων . Παραδειγµατικά σας έχουµε εκθέσει κάποιες από τις αντίστοιχες σελ. παρακάτω.

the cured epoximortar doesn't belong to hazardous waste according to the European waste catalog (see EU
decision 573/2001) and can be disposed on a disposal site or waste incineration plant under code 170904
(construction and demolition wastes).
Rests of Ekopox mortar powder isn't hazardous waste too and can be disposed on a normal domestic waste
dump under same number as above.
Both liquids belong to hazardous waste with code 070208 (other distill bottoms and reaction residues) can be
disposed in an incineration plant.
The packagings are also considered as hazardous like the contents and have the codes 150110. After being
emptied they can be given to metal scrab and being disposed thereunder. Please find enclosed the scans of
section 13 in Material Safety Data Sheets of the products.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Καλό είναι να αδειάζουµε όλο το περιεχόµενο του µεταλλικού δοχείο Sol.1 ή Hardener J, µέσα στο µεταλλικό κουτί
της ρητίνης και να ανακατεύουµε σε πολύ χαµηλές στροφές, µετά να αδειάζουµε το µίγµα σε πλαστικό αποδέκτη
όπου ανακατεύουµε πάλι σε χαµηλές στροφές και προσθέτουµε το χαλαζιακό αλεύρι για την τελική µίξη. Με αυτό
τον τρόπο τα µεταλλικά δοχεία είναι άδεια απαλλαγµένα από τα επικίνδυνα υπολείµµατα και στο µεταλλικό δοχείο
ότι µείνει θα αντιδράσει σε ακίνδυνο τελικό προϊόν. Επίσης µπορούµε να στραγγίζουµε καλά όλα τα µεταλλικά
µπουκάλια σε ένα από τους µεταλλικούς αποδέκτες του sol.2 ώστε στο τέλος της ηµέρας να αναδεύουµε µε
αντίστοιχη ποσότητα sol.2 µε απώτερο σκοπό την ολική αντίδραση των επικίνδυνων επιµέρους συστατικών. Με
αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνουµε την φύση και συνεισφέρουµε στην ευκολότερη ανακύκλωση βάσει των
ανωτέρω οδηγιών.

