Engångscylindrar
Återvinnaren

Air Products verktyg ”Återvinnaren” gör att begagnade
engångscylindrar kan punkteras och säkert
återvinnas. Inom Europeiska Unionen kan punkterade
engångscylindrar återvinnas som vanligt ofarligt gods.
Utanför EU så bör den lokala myndigheten konsulteras
för frågor kring återvinning.

Användarinformation
Air Products erbjuder en gratis service för återvinning inom EU. Kunden är dock
ansvarig för alla kostnader och åtgärder. När engångscylindern är punkterad
behöver man inte längre frakta cylindern som farligt gods, vilket medför lägre
transportkostnader.
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Instruktioner och försiktighetsåtgärder
1. Det rekommenderas inte att punktera gascylindrar som innehåller giftiga
eller brandfarliga gaser. Dessa bör returneras till Air Products för en säker
återvinning.
2. Skyddsglasögon bör användas vid alla tidpunkter när man använder
återvinnaren.
3. Innan man punkterar cylindern måste den vara helt tom. Det rekommenderas
att EIGA IGC-dokument 30, Bortskaffande av Gaser, följs innan punktering av
cylindern. Det är gratis att ladda ned på www.eiga.org.
4. Användaren bör känna till egenskaperna hos gasen som beskrivs på
säkerhetsdatabladet och ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhets- och
miljöuppgifterna.
5. Verktyget bör förankras på en stabil yta med två M6 bultar (ej inkluderade).
6. Placera den tomma cylindern i mitten av återvinnaren och vrid handtaget
sakta medurs tills cylindern är helt genomborrad. Som en försiktighetsåtgärd
är det lämpligt att genomföra detta i ett väl ventilerat utrymme, t.ex. i ett
dragskåp eller utomhus.
7. Handtaget ska sedan sakta vridas tillbaka moturs för att frigöra cylindern
från verktyget. Cylindern kan sedan återvinnas eller returneras, vilket som
passar er bäst.
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