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Hulladékkezelési Tájékoztató - HID és LFL lámpatestek 
 

A GE Lighting által adott alábbi információk a fogyasztók és üzleti partnerek tájékoztatását 
szolgálják.  

Nincs felszabaduló anyag a lámpatest normál használata és működése közben.  

 
I. Termék megnevezés 

GE lámpatest nagy intenzitású kisülőlámpák és lineáris fénycsövek nélküli lámpa 

GE  

Lighting 
1975 Noble Road  
Nela Park 
Cleveland, OH 44112, USA 
(216)266-2222 

valamint 

GE Hungary Kft 
H-1044 Budapest, Váci út 77., Magyarország 
+36 1 399 1100 

II. Egészségügyi és Biztonsági Tájékoztatás 

A lámpa anyagainak környezeti hatása 

A lámpatestek lámpa nélkül kerülnek értékesítésre. A lámpára vonatkozó biztonsági információkat 
megtalálja lámpa tájékoztatóján. 
Az ép lámpáknak nincs ismert veszélye. A törött lámpáknak sincs káros hatása. A törött lámpák 
esetében elsődleges veszély a törött üveg okozta vágások. Az alább azonosított alkotóelemek a 
lámpa belső kisülőcsövében találhatók. 

Higany  
A lámpatest nem tartalmaz higanyt. Kompatibilis lámpák higanyt tartalmazhatnak, amelyet a lámpa 
tájékoztatóján megtalál. 

Nátrium 
A lámpatest nem tartalmaz nátriumot. Kompatibilis lámpák tartalmazhatnak nátriumot, amely a 
lámpa tájékoztatóján megtekinthető. 
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Üveg 
Az üveg fiziológiailag közömbös. 

Ólom forraszanyag 
Néhány lámpában ólom van jelen a forraszanyagban. További információ elérhető a lámpa 
tájékoztatóján. 

 

III. Ártalmatlanítással kapcsolatos tájékoztatás 

Az európai uniós tagállamokban a lámpatesteket elkülönített hulladéktárolóba kell elhelyezni és 
gyűjteni. A Lámpatestek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU 
irányelv 14. cikk (4) bekezdésének és az EN 50419 európai normának megfelelően WEEE (Hulladék 
elektromos és elektronikus berendezések) címkével ellátottak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az 
Önök államának környezetvédelmi hatóságával a vonatkozó szabályozások betartása érdekében.  

 
IV. Speciális kezelési tájékoztató - A törött alkatrészek 

● Használjon biztonságos szemüveget vagy védőszemüveget, védőkesztyűket és védőruhát 
● Kerülje a por keletkezését tisztítás közben. 
● Ne használjon hagyományos porszívót a tisztításra. Söpörjön fel minden részecskét, vagy 

használjon eldobható kesztyűt, törölje fel őket nedves ruhával vagy papírtörlővel és helyezzen 
minden hulladékot egy ép, nem lyukas, zárt konténerbe vagy dupla zsákba. A helyi 
előírásoknak megfelelően dobja ki az anyagokat. 

● Alkalmazzon személyes higiéniai előírásokat. Mosakodjon meg alaposan evés, ivás, 
dohányzás, szivartermékek készítése előtt, kozmetikumok alkalmazása előtt vagy az 
illemhelyek használata előtt. A szennyezett ruházatot dobja ki. 

● Keressen fel illetékes orvosi segítséget bármilyen aggály esetén, vagy ha olyasmit észlel 
magán, ami környezeti hatásoknak tudható be. 

Jogi nyilatkozat 
Ezen dokumentum csak tájékoztatási céllal készült és nem része bármiféle szerződéses 
megállapodásnak. Bár a GE megpróbál általánosan elfogadott és pontos információkkal szolgálni, 
nem vállal felelősséget az információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, nem vállalja a 
felelősséget semmilyen kárra, sérülésre, sebesülésre, amely abból keletkezik vagy merül fel, hogy 
bármely személy bármilyen okból a közölt információkat használja, és vagy arra támaszkodik. 


