Trykbeholdere

Indsamlede trykbeholdere pr. år:
Ca. 10 ton

Hvad bliver trykbeholdere til?
Trykbeholdere kan enten genbruges eller genanvendes.
Trykbeholdere, som ikke fejler noget, testes, genpåfyldes og genbruges. Metal fra defekte og slidte
trykbeholdere genanvendes og bruges i nye metalprodukter.

Hvad gør Reno Djurs?
Trykbeholdere køres til et sorteringsanlæg på Fyn. Her sorteres trykbeholderne i forskellige typer, og hvis
der er indhold tilbage i dem, aftappes det.
Trykflasker, som ikke fejler noget, afhentes af en producent, der står for genpåfyldning. De trykflasker, der
ikke kan bruges igen, demonteres og sendes til oparbejdere af metal, der smelter beholderne om, så
metallet kan indgå i produktionen af nye metalprodukter.
Ildslukkere og brandslukkere tømmes og trykprøves. Hvis de kan genbruges, bliver de sat i stand og
genpåfyldt. Hvis de ikke kan genbruges, sendes metallet til genanvendelse.

Det er vigtigt at sortere trykbeholdere, fordi …
… de kan eksplodere, hvis de ikke behandles korrekt. Ender trykbeholdere på et forbrændingsanlæg eller i
et shredderanlæg sammen med andet metalaffald, er der risiko for, at de eksploderer. Det kan gøre stor
skade på anlæggene og kan desuden være farligt for personalet, der arbejder der.
Genpåfyldning af trykbeholdere eller genanvendelse af metallet herfra giver en stor miljøgevinst i
sammenligning med at udvinde nye metaller af jordens råstoffer. Den største miljøgevinst opnås ved
genpåfyldning af brugte trykbeholdere, da der i så fald ikke skal produceres nye trykflasker.

Vær opmærksom på, …
… at trykflasker ikke må stables i lag.
Vær særligt forsigtig, hvis trykflasken er i dårlig stand, er rusten eller bulet.

Vidste du, …
… at pulveret fra brandslukkere aftappes og bruges i gødningsproduktion.
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Trykbeholdere

Ja tak!

Nej tak!

Alm. danske gasflasker.

Spraydåser

Gasflasker (gule)

Andet affald

Kosangas (gule)
Pulverslukkere
Punkterede trykflasker
Skumslukkere
Trykflasker med ilt mm.
Acetylenflasker
Kulsyreslukkere
Letvægts gasflasker i kunststof
Webergas, ukrudtsbrændere og lignende
Stilles på hylden i buret. Alternativt i blå
plastbeholder ved buret.

Bemærkninger
Spraydåser skal afleveres som farligt affald

