GE Lighting
Hulladékkezelési Tájékoztató - LED 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.
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II. Egészségügyi és Biztonsági Tájékoztatás
Az ép lámpáknak nincs ismert veszélye. A törött lámpáknak sincs káros hatása.
LED
A lámpatestek olyan LED-eket használnak, melyek fehér fényt bocsátanak ki. A LED-ek összetevői:
fémek, foszfor, műanyagok és egy InGaN (indium gallium nitrid) félvezető chip. Oldhatatlanságuk és
semlegességük miatt ezek az anyagok nem jelentenek jelentős veszélyt.
Elektronikus LED működtető egység (Driver)
Az elektronikus LED működtető egység a lámpa házába kerül beépítésre. A működtető egység olyan
részekből áll, amelyek lényegében hasonlóak, de nem azonosak azokhoz a részekhez, amelyeket az
elektronikai ipar és az általános szórakoztató berendezések iparága szerteágazóan használ.
Műanyag
Összetevői nagy molekulatömegű polimerek, amelyek nem veszélyesek.
Egyéb mérgező anyagok
A GE ellenőrzi azon anyagok használatát, amelyek toxikus veszéllyel járhatnak a fogyasztók számára.
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III. Ártalmatlanítással kapcsolatos tájékoztatás
GE Lighting azt ajánlja, hogy minden lámpatestet és tartozékait hasznosítsunk újra.
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 törött alkatrészekre vonatkozóan
●
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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 kompetens 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.

LED lámpatestek - Hulladékkezelési Tájékoztató

