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Descripció
Inclou restes d’olis minerals
o sintètics usats com a lubricant en automoció.

Condicions d’emmagatzematge
6 mesos (llevat d’autorització específica).
Sota cobert i en zona pavimentada amb recollida de vessaments.

Pictogrames

Atenció

Indicacions de perill
H312 Nociu en contacte amb la pell
H302 Nociu en cas d’ingestió
H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell

Tipus de contenidor
Polietileè d’alta densitat.Verd. No ha perdre els colors.
Doble paret per una protecció contra els vessaments y amb vàlvula
d’emplenat màxim que protegeix d’un sobremplenat accidental.
També de planxa galvanitzada amb pintura antiòxid. 		

On ho puc portar?

A
opció

Deixalleries
En primer lloc, cal verificar si
és possible portar el residu a la
deixalleria. Es poden consultar les
deixalleries aquí:
web de Deixalleries ARC

B
opció

Gestors REPQ
Si aquesta via no és factible,
es poden trobar gestors per a residus
en petites quantitats. Es poden
consultar els gestors aquí:
web de gestors ARC
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L’etiqueta: imprimiu
Instruccions d’ús
Dades del productor
Marcar amb el segell del centre on apareixen: nom del centre, adreça i telèfon.
Cal afegir-hi:
Data d’envasament: data inicial en què es comença a omplir el contenidor d’aquest residu
Codi de productor (CP): codi per identificar els productors o petits productors de residus especials
que assigna l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Per donar-vos d’alta, aquí.
Dades del gestor
Un cop s’ha decidit a quin gestor es portarà el residu (vegeu la fitxa inicial del residu On ho puc portar?),
cal indicar-ne les dades: nom, adreça i telèfon.

Etiqueta
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Olis
de motor
Inclou restes d’olis minerals
o sintètics usats com a lubricant en automoció.
dades del productor/data d’envassament/CP

H312 Nociu en contacte amb la pell
H302 Nociu en cas d’ingestió
H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell
Atenció

dades del gestor
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Atenció

H312 Nociu en contacte amb la pell
H302 Nociu en cas d’ingestió
H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell

dades del productor/data d’envassament/CP

dades del gestor

Inclou restes d’olis minerals
o sintètics usats com a lubricant en automoció.
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