Tryckeri

För dig som bedriver ett tryckeri finns här viktig information om hur du kan värna om avloppsvattnet och miljön.
•

För dig som bedriver ett tryckeri finns här viktig information om hur du kan värna om
avloppsvattnet och miljön.

•

Förbrukad färg- och svartvit framkallare samt fixerbad, förbrukad plåtframkallare och
lösningsmedel får inte släppas ut i avloppsnätet.

•

Vid filmframkallning ska silverhaltiga sköljvatten behandlas med jonbytesteknik eller likvärdig reningsteknik, alternativt återanvändas inom slutet system.

•

Förbrukning av kemikalier bör minskas så långt det är möjligt. Återanvändning bör ske där
så är möjligt. Miljöfarliga kemikalier/produkter ska bytas ut mot sådana som är mer miljöanpassade (miljömärkta). Lagring och hantering av kemikalier ska ske så att spill till
brunnar inte kan förekomma. Kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där
läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behållarens volym
+ 10 % av den totala volymen av behållarna inom invallningen.

•

Förbrukade trasor för rengöring bör förvaras i slutna kärl i avvaktan på borttransport.

•

Offsettryckerier

Krav ska ställas på leverantörer av plåtframkallare och plåtar att redogöra för innehåll i utgående plåtsköljvatten samt dess miljöpåverkan. Plåtsköljvatten som kan innebära risker för
reningsverkens processer och/eller miljön får inte släppas till avloppsnätet.

•

Fuktvattnet ska inte tillföras avloppet, utan det ska återanvändas, renas (med t ex aktivt kol)
eller samlas upp för destruktion.

•

Slam från fuktvattenlådor får inte spolas ut i avloppet.

•

Vattnet från rengöring av tryckpressen (gummidukar, plåtar, valsar m.m.) ska renas genom
filtrering eller liknande före utsläpp till avloppsnätet.

•

Om tryckpressar med fuktstrumpor används ska tvättning ske med enbart vatten (högtryck).
En slamfällning för uppsamling av färgpartiklar m.m. ska finnas.

•

Screentryckerier

Krav ska ställas på leverantörer av fotoemulsion för att bedöma vilken påverkan den använda produkten har på miljön och reningsprocesserna. Processvatten som kan innebära risker
för reningsverken och/eller miljön får inte släppas till avloppsnätet.
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