RENOWACJA POJAZDÓW — Co musisz wiedzieć?
Odpady VOC mogą być odebrane
wyłącznie przez autoryzowanego
odbiorcę odpadów niebezpiecznych.
Musisz się upewnić, że odbiorca odpadów
posiada
ważne
zezwolenie na odbieranie
oraz transport odpadów
niebezpiecznych.
Powinieneś otrzymać
kopię tego zezwolenia
oraz kopię licencji
wydanej przez EPA dla obiektu, do którego
odpady są transferowane.

W celu ochrony zdrowia ludzkiego
oraz środowiska, produkty
zawierające VOC są regulowane
prawnie.
Jeśli używasz produktów zawierających VOC
do lakierowania
pojazdów, musisz
przestrzegać prawa.
Informacje dotyczące
ktyteriów jakie musisz
spełniać można znaleźć na stronach
internetowych wymienionych poniżej lub
kontaktując się z działem Ochrony Środowiska
Władz Lokalnych (Local Authority).

Następne kroki
 Skontaktuj się z działem Ochrony
Środowiska w swoim lokalnym urzędzie aby
poinformować ich o planowanym
rozpoczęciu działalności gospodarczej
(odnawianie/malowanie pojazdów)

RENOWACJA
pojazdów

 Skontaktuj się z zatwierdzonym asesorem,
aby umówić sie na inspekcję oraz uzyskać
wskazówki; numer kontaktowy to: 01-565
4730 lub email: aa@enviroguide.ie.

 Zapoznaj się z dokumentem “EPA Best
Practice Guidelines for Vehicle Refinishers”
gdzie znajdziesz wytyczne dotyczące
najlepszych praktyk w zakresie odnawiania
pojazdów.

*The European Union (Paints, Varnishes, Vehicle
Refinishing Products and Activities) Regulations 2012, S.I.
No. 564 of 2012, set out the legal obligations in relation to
vehicle refinishing products and activities. The EPA has
published Best Practice Guidelines for Vehicle Refinishing
which can be found on the websites below.
Więcej informacji dostępne na stronie:
Www.solvents.ie lub http://www.enviroguide.ie/services/
audit-inspections
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Musisz posiadać ważny certyfikat.
Aby móc działać legalnie, musisz posiadać
certyfikat zgodności wydany przez odpowiednie
władze lokalne (Local Authority). Aby otrzymać
certyfikat musisz pozytywnie przejść inspekcję
kompetentnego asesora, który
sprawdzi zgodność twojego
g a ra żu z wy mag ania mi
zawartymi w przepisach
prawnych. Wydany certyfikat
jest ważny do 3 lat. Otrzymany
certyfikat musi być
umieszczony w widocznym miejscu.

Używaj tylko certyfikowanych
produktów.
Zgodnie z prawem, należy stosować tylko produkty,
które nie przekraczają limitu zawartości lotnych
związków organicznych (VOC) odpowiednich dla
tej kategorii produktu. Korzystanie z produktów
przekraczających limit
zawartości VOC jest
bezpośrednim naruszeniem
prawa. Pojemniki z
powyższymi produktami nie
powinny nosić śladów
wycieków i korozji.

Używaj tylko certyfikowanych narzędzi.
Pistolety muszą mieć wartość transferu na poziomie
65% lub wyższym. Ważne aby być w posiadaniu
ważnego certyfikatu potwierdzającego transfer,
należy okazać go
podczas inspekcji
asesora. Czyszczenie
p i s t o l e t u
natryskowego
powinno odbywać się
wyłącznie w specjalnej,
za my kanej my jc e
przeznaczonej do mycia pistoletów.

Odpady zawierające VOC muszą być
odpowiednio przechowywane.
Odpady zawierające VOC są niebezpieczne,
stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz
środowiska. Odpady płynne muszą być
przechowywane w odpowiednich pojemnikach
na tacy rozlewczej/zaporze. Odpady stałe muszą
być przechowywane w zamkniętym,
oznakowanym pojemniku.

Musisz posiadać rejestr.
Musisz posiadać rejestr wszystkich zakupionych
produktów które zawierają VOC. W rejestrze
powinny znajdować się
następujące informacje:
ilość (litry), rodzaje
produktów, zawartość
VOC (g/l) oraz nazwę
dostawcy. Odpady
zanieczyszczone przez
produkty zawierające
VOC muszą być
odbierane przez autoryzowanego odbiorcę,
wymagane jest prowadzenie rejestru odbieranych
odpadów.

*The European Union (Paints, Varnishes, Vehicle Rfinishing Products and Activities) Regulations 2012, S.I. No. 564
of 2012, określa obowiązki prawne dotyczące produktów i
usług związanych z renowacją pojazdów

Więcej informacji dostępne jest na stronach:
Www.solvents.ie lub
http://www.enviroguide.ie/services/audit-inspections

