Ingen målarfärg i avloppet
- Hantering av målarfärger på skolor och bildverksamheter

All färg innehåller mer eller mindre skadliga
ämnen och därför vill vi undvika utsläpp till våra
reningsverk och miljön.
Undvik färg som innehåller kadmium! Kadmium
är en giftig tungmetall som kan tas upp av växter
och föras vidare till djur och människor. Välj färger där det står hue , sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium.
Både olje-, akvarell- som akrylfärg kan innehålla
kadmium, men det finns många bra kadmiumfria
färgalternativ. Läs noga på förpackningen och
tänk på att vissa färger kan vara helt fria från
kadmium, trots att färgen kallas ”kadmiumgul”
eller ”kadmiumröd”.

Du gör stor skillnad genom att ta hand om farligt
avfall på rätt sätt!
Så här målar du med minsta möjliga påverkan på
miljön
- Måla med miljömärkt färg.
- Spola aldrig av penslar och andra verktyg under
kranen.
- Häll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel
i avloppet.

De ämnen som reningsverken inte kan rena bort
följer antingen med det renade avloppsvattnet ut
till recipienten, eller samlas i slammet som sprids
på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och
se till att ingen färg, glitter, lim eller annat
material hamnar i avloppet. Det är också viktigt
att ta hand om de kemikalier som man gör rent
med innan man börjar måla och när man har
målat färdigt.
Se till att penslar görs rent på rätt sätt och att
färgrester, rengöringstrasor och kemikalier tas
omhand. Lösningsmedel, tomma tuber, färgrester,
rengöringstrasor, torkpapper och dukrester räknas också som farligt avfall och får aldrig hamna i
avloppet eller i de vanliga soporna.
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Om du tar en paus från målandet och ska måla
senare med samma färg, är ett bra tips att lägga
penseln i en tät försluten plastpåse. Då behöver
den inte rengöras mellan gångerna.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen
När du har målat klart, låt färgen torka in i penseln
och lämna den sedan som farligt avfall. Samma
sak gäller för det kärl du har färg i. En pensel
innehåller så mycket färg att det nästan är omöjligt att få den ren utan att spola av den. Därför är
det mycket bättre att hela penseln lämnas som
farligt avfall och inte används igen.
Tack för att följande lämnas som farligt avfall:
- Överbliven färg.
- Penslar med intorkad färg.
- Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
- Tvättvatten och lösningsmedel som man använt
för att göra rent penslar i.
- Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel.

Det finns inget bättre än våra barns målningar. Det här alstret ska visst
föreställa maskrosor...

Konsten att göra rent en pensel
- Skölj penseln i en burk med vatten eller
lösningsmedel.
- Torka av penseln på en tidning, ett papper eller
en trasa tills den är fri från färg. Upprepa vid
behov.
- Burken med tvättvatten eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall.

- Tomma färgburkar med intorkad färg kan
lämnas till metallåtervinning eller plaståtervinning.

OBS!
Från och med 1 november 2020 kan verksamheter/skolor inte lämna farligt avfall på
återvinningscentralen.
Vi rekommenderar att du kontaktar företag
som hanterar farligt avfall.

- Märk burken med innehåll.
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