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SPUITBUSSEN 

PRODUCTFICHE AE 
EURAL 17 04 09* 

 

  Toegestaan 
 
Enkel volle en gebruikte spuitbussen 

 
* Indien dozen op pallet :  
- maximale stapelhoogte ; 2m inclusief pallet 
- dozen dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden,plastiek doppen, metalen delen,... 

 Spuitbussen die defecten vertonen waardoor er risico bestaat dat de inhoud zou kunnen 
ontsnappen of waardoor de spuitbus zou kunnen exploderen 

 Spuitbussen met quick start ( voor dieselmotoren) 

 Max. 5% spuitbussen die PU schuim bevatten 

 Zuiver propaan, Freonen 

 Brandstof in drukhouders voor campingvuurtjes 

 Anti-agressie spuitbussen (oa pepperspray,....) 

 Brandblussers 

 Andere drukhouders zoals bv O2-flessen,CO2-flessen,.... 

 Metalen  recipiënten met afmetingen groter dan 35 cm ( in eender welke richting) 

 Metalen frames en draagstructuren die de installatie schade kunnen berokkenen. 



 

 

 
 
 

EPOXY, VERVEN 
PRODUCTFICHE PV01 

EURAL 08 01 11* 
 

  Toegestaan 
 

 Behalve bij tegenaanwijzing zijn de concentraties uitgedrukt in ppm/bruto en teruggebracht op een 
watergehalte van 35 %. 

 

 Vlampunt > 21°C 

 Cl < 1%, S < 3% 

 F+Br+I < 3000 
 

 Minerale parameters 
Antimoon (Sb) < 150 ppm Kwikzilver (Hg) < 5 ppm 
Arsenicum (As) < 300 ppm Nikkel (Ni) < 2.000 ppm 
Beryllium (Be) < 15 ppm Lood (Pb) < 2.000 ppm 
Cadmium (Cd) < 90 ppm Seleen (Se) < 80 ppm 
Chroom (Cr) < 3.000 ppm Tellurium (Te) < 80 ppm 
Kobalt (Co) < 300 ppm Thallium (Th) < 80 ppm 
Koper (Cu) < 3.000 ppm Vanadium (V) < 1.500 ppm 
Tin (Sn   ) < 1.500 ppm Zink (Zn)  < 15.000 ppm 
Mangaan (Mn) < 2.500 ppm 

 Organische parameters 
Cyaniden (CN) < 100 ppm 
Nitrilen    < 800 ppm 
PCB < 50 ppm 
Organisch gechloreerde pesticiden < 50 ppm 
Organisch gefosforeerde pesticiden < 50 ppm 
Gechloreerde herbiciden    < 1.000 ppm 
Organisch gechloreerde < 1.000 ppm 
N-Methylcarbamaten < 80 ppm 
Nitro-aromatische < 1.000 ppm 
Fenolen    < 1.000 ppm 

 
Maximale afmetingen : 0,8x 0,8x 0,8 m (l x b x h). 

 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Indien dozen op pallet :  
- maximale stapelhoogte ; 2m inclusief pallet 
- dozen dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 



 

 

 

 

 

  Niet toegestaan 
 

 Substanties die misselijkmakende gassen kunnen uitwasemen (amines, amiden, acrylaten, …) of een sterke geur 
hebben. 

 Afvalstoffen die bij contact met water,lucht of een zuur vatbaar zijn voor uitwaseming van giftige gassen. 

 Producten die sterk oxiderend of reactief zijn. 

 Afvalstoffen die voortvloeien uit chemische bewerkingen van de farmaceutische en fytofarmaceutische 
industrie en research laboratoria. 

 Kankerverwekkende, besmettelijke en misvorming of mutaties veroorzakende producten. 

 Producten die tranenverwekkende substanties of chloraten bevatten of de producten die tot Klasse 5 behoren 
(oxidatiemiddel en peroxiden). 

 Dioxines. 

 Dierlijk afval 

 Houders onder druk 

 Afval uit de gezondheidssector 

 Producten met vrije of gebonden asbest 

 Massief metalen onderdelen > 5mm dikte, textiel/kunsstoffen > 1m, houten balken, zware planken, touwen, 
meertrossen, hydraulische pijpen en toebehoren, zeildoeken, ijzerdraad, ....die de installatie schade kunnen 
berokkenen. 

 Producten die in de installatie door reactie of van nature kunnen polymeriseren/expanderen (polyolen, 
isocyanaten, siliconen, sterke lijmen,...) 

 Poeders, verfpoeder, producten die sterk kleven (bitumen, zware stookolie,...), chemicaliën,... 

 Radioactieve producten of producten die ioniserende stralingen voortbrengen. 

 R23 producten die bij inhalatie toxische zijn (TDI,fenol) 

 De producten die een bijzonder of niet-onderkend risico bieden en die niet in dit document zijn opgenomen. 

 
 



 

 

 
 
 

THINNERS 
PRODUCTFICHE SO01.02 

EURAL 07 07 04* 
 

  Toegestaan 
 

 pH tussen  4-14 

 Watergehalte < 20% 

 PCI > 20 MJ/kg 

 S < 3% 

 Cl < 0.5% 

 Assen (1000°C) < 10% 

 Stoffen in suspensie (door centrifuge) < 5% 

 De oplosmiddelen moeten verpompbaar zijn (< 700 cps) bij omgevingstemperatuur. 

 De solventen moeten bij omgevingstemperatuur aangeleverd worden. 

 De solventen mogen niet reageren met onze solventen in stock. 

 Niet metallische spoorelementen 
Blauwzuurzout (CN) < 100 mg/kg 
Halogenen(F+Br+I) < 2000 mg/kg 
PCB < 30 mg/kg 
PCP( pentachloorfenol) < 1000 mg/kg 

 Metallische spoorelementen 
Antimoon (Sb) < 200 ppm Kwikzilver (Hg) < 2 ppm 
Arsenicum (As) < 200 ppm Nikkel (Ni) < 1.000 ppm 
Lood (Pb) < 1.000 ppm Cadmium (Cd) < 70 ppm 
Chroom (Cr) < 1.000 ppm Mangaan (Mn) < 2.000 ppm 
Kobalt (Co) < 200 ppm Thallium (Tl) < 30 ppm 
Koper (Cu) < 1.000 ppm Vanadium (V) < 1.000 ppm 
Tin (Sn)    < 1.000 ppm Zink (Zn)   < 5.000 ppm 
 

Voor verpakt : 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden, plastiek doppen, metalen delen,... 



 

 

 
 
 

LEGE PLASTIEKEN VERPAKKINGEN 
PRODUCTFICHE PL07 

EURAL 17 02 04* 
 

  Toegestaan 
 

 Afvalstof bestaat uit originele verpakkingen van gevaarlijke producten 

 Individuele verpakkingen moeten goed gesloten zijn 

 Max 1% gewichtsresidu 

 Verpakkingen aanleveren met etiket van het laatst bevatte product 

 Verpakkingen dienen drukvrij te zijn 

 200 l verpakkingen dienen gesloten en drukvrij te zijn 
 

* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Verpakkingen van 
o Carcinogene en toxische stoffen 
o Peroxiden, oxiderende, polymeriserende of reactieve stoffen 
 

 Vreemde voorwerpen zoals plastiek folie,hout, stenen, vodden,massieve metalen delen,... die de 
installatie schade kunnen berokkenen 

 Glas, papier of karton verpakkingen 

 Lekkende verpakkingen 

 



 

 

 
 
 

LEGE METALEN VERPAKKINGEN 
PRODUCTFICHE ME08.03  

EURAL 17 04 09* 
 

  Toegestaan 
 

 Afvalstof bestaat uit originele verpakkingen 

 Individuele verpakkingen moeten goed gesloten zijn 

 Max 5% gewichtsresidu 

 Verpakkingen aanleveren met etiket van het laatst bevatte product 

 Verpakkingen dienen drukvrij te zijn 

 200 l verpakkingen dienen gesloten en drukvrij te zijn 
 

* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Verpakkingen van 
o Peroxiden, oxiderende,polymeriserende of reactieve stoffen 
o Zuren en basen 
o Pesticiden of andere fytofarmaceutische producten 
 

 Vreemde voorwerpen zoals plastiek folie,hout, stenen, vodden,massieve metalen delen,... die de 
installatie schade kunnen berokkenen 

 Glas, papier of karton verpakkingen 

 Lekkende verpakkingen 

 



 

 

 
 
 

VODDEN, FILTERS, ABSORPTIEMATERIALEN 
PRODUCTFICHE MW05 

EURAL 15 02 02* 

 

  Toegestaan 
 

 Behalve bij tegenaanwijzing zijn de concentraties uitgedrukt in ppm/bruto en teruggebracht op een 
watergehalte van 35 %. 

 

 Vlampunt > 21°C 

 Cl < 1%, S < 3% 

 F+Br+I < 3000 

 Steeds bevuilingscomponenten vermelden 
 

 Minerale parameters 
Antimoon (Sb) < 150ppm Kwikzilver (Hg) < 5ppm 
Arsenicum (As) < 300ppm Nikkel (Ni) < 2.000ppm 
Beryllium (Be) < 50ppm Lood (Pb) < 2.000ppm 
Cadmium (Cd) < 90ppm Seleen (Se) < 80ppm 
Chroom (Cr) < 3.000ppm    Tellurium (Te) < 80ppm 
Kobalt (Co) < 300ppm Thallium (Th) < 80ppm 
Koper (Cu) < 3.000ppm  Vanadium (V) < 1.500ppm 
Tin (Sn)   < 1.500ppm Zink (Zn)  < 15.000ppm 
Mangaan (Mn) < 2.500ppm 

 

 Organische parameters 
Cyaniden (CN) < 100ppm 
Nitrilen   < 800ppm 
PCB < 50ppm 
Organisch gechloreerde pesticiden < 50ppm 
Organisch gefosforeerde pesticiden < 50ppm 
Gechloreerde herbiciden    < 1.000ppm 
Organisch gechloreerde < 1.000ppm 
N-Methylcarbamaten < 80ppm 
Nitro-aromatische < 1.000ppm 
Fenolen    < 1.000ppm 

 
Maximale afmetingen : 0,8x 0,8x 0,8 m (l x b x h). 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 



 

 

 

 

 

  Niet toegestaan 
 

 Substanties die misselijkmakende gassen kunnen uitwasemen (amines, amiden, acrylaten, …) of een sterke geur 
hebben. 

 Afvalstoffen die bij contact met water,lucht of een zuur vatbaar zijn voor uitwaseming van giftige gassen. 

 Producten die sterk oxiderend of reactief zijn. 

 Afvalstoffen die voortvloeien uit chemische bewerkingen van de farmaceutische en fytofarmaceutische 
industrie en research laboratoria. 

 Kankerverwekkende, besmettelijke en misvorming of mutaties veroorzakende producten. 

 Producten die tranenverwekkende substanties of chloraten bevatten of de producten die tot Klasse 5 behoren 
(oxidatiemiddel en peroxiden). 

 Dioxines. 

 Dierlijk afval 

 Afval uit de gezondheidssector 

 Producten met vrije of gebonden asbest 

 Massief metalen onderdelen > 5mm dikte, textiel/kunsstoffen > 1m, houten balken, zware planken, touwen, 
meertrossen, hydraulische pijpen en toebehoren, zeildoeken, ijzerdraad, ....die de installatie schade kunnen 
berokkenen. 

 Producten die in de installatie door reactie of van nature kunnen polymeriseren/expanderen (polyolen, 
isocyanaten, siliconen, sterke lijmen,siliconecartridges...) 

 St2 (farmaceutisch poeder, ...) of St3 (aluminium of andere metalen) poeders uit de klasse van de ontplofbare 
stoffen. 

 Poeders, verfpoeder, producten die sterk kleven (bitumen, zware stookolie,...), chemicaliën,... 

 Siloxanen 

 Radioactieve producten of producten die ioniserende stralingen voortbrengen. 

 H330 en H331 producten die bij inhalatie toxische zijn (TDI,fenol) 

 Spuitbussen 

 Vrije vloeistoffase 

 De producten die een bijzonder of niet-onderkend risico bieden en die niet in dit document zijn opgenomen. 
 



 

 

 
 
 

OLIE-EMULSIES 
PRODUCTFICHE OL05 

EURAL 13 05 07* 
 

  Toegestaan 
 

 pH tussen  4-14 

 Cl < 0.5% 

 S < 3% 

 Assen (1000°C) < 10% 

 Stoffen in suspensie (door centrifuge) < 5% 

 De afvalstof moet verpompbaar zijn (< 700 cps) bij omgevingstemperatuur. 

 De afvalstof moet bij omgevingstemperatuur aangeleverd worden. 

 De afvalstof mag niet reageren met onze producten in stock. 
 

 Niet metallische spoorelemente 
Blauwzuurzout (CN) < 100 mg/kg 
Halogenen(F+Br+I) < 2000 mg/kg 
PCB < 30 mg/kg 
PCP( pentachloorfenol) < 1000 mg/kg 

 Metallische spoorelementen 
Antimoon (Sb) < 200 ppm Kwikzilver (Hg) < 2 ppm 
Arsenicum (As) < 200 ppm Nikkel (Ni) < 1.000 ppm 
Lood (Pb) < 1.000 ppm Cadmium (Cd) < 70 ppm 
Chroom (Cr) < 1.000 ppm Mangaan (Mn) < 2.000 ppm 
Kobalt (Co) < 200 ppm Thallium (Tl) < 30 ppm 
Koper (Cu) < 1.000 ppm Vanadium (V) < 1.000 ppm 
Tin (Sn)    < 1.000 ppm Zink (Zn)   < 5.000 ppm 

 
Voor verpakt : 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden,plastiek doppen, metalen delen,... 

 Vermengd met verdunners,detergenten, ontvetters, remolie, batterijvloeistoffen,solventen,.... 

 Toxische  producten 

 Giftige producten 

 Koelvloeistoffen 



 

 

 

 

 
LABOAFVAL 

PRODUCTFICHE LA02 
EURAL 16 05 06* 

 

  Toegestaan 
 

 Cl < 1% 

 F < 0.1% 

 S < 1% 

 Na/K/V < 1% 

 Br/I < 0.1% 

 PCB’s/PCT’s max 50 ppm 

 P < 1% 

 Som oxyanionen (Se,Sb,Mo,Tl,As) max 1000 ppm 

 Som zware metalen (Cd,Zn,Ba,Cr,Co,Ni,Sn,Mn,Cu) < 5% 

 Hg max 20 ppm 

 Organisch gebonden Si < 0.5% 
 
Maximale temperatuur van de afvalstof: 21 °C (omgevingstemperatuur). 
 

 Cl <=70kg Cl/vat 

 S <= 60kg S/vat 

 F <= 40kg F/vat 

 Br <= 20 kg Br/vat 

 I <= 10kg I/vat 

 P <= 1kg P/vat 

 Na <= 10 kg Na/vat (metallisch Na <= 1 kg Na/vat) 

 K <= 10 kg K/vat (metallisch K<=1 kg/vat) 

 Hg <= 0.020 kg Hg/vat 

 Zuren of basen <= 30kg zuren of basen/vat 

 Isocyanaten <= 20kg isocyanaten/vat 

 Siliconen <= 25 kg siliconen/vat 

 Labochemicaliën <= 30 kg labochemicaliën/vat 
-  

Picrinezuur maar apart in een vat en  met duidelijk etiket “ BEVAT PICRINEZUUR” 
 

 Recipienten aanleveren in gesloten box of vat die in geval van breuk de inhoud kan opvangen. 

 Hoogte: tussen 0.25m en 0.95m 

 Diameter (diagonaal voor dozen): tussen 0.20m en 0.65m 
 Goed gesloten recipienten gebruiken. 
 Elke aanlevering moet vergezeld zijn van een gedetaileerde lijst van de aanwezige producten. 
 Max gewicht per eenheid bij aanlevering in vaten: 

 Vast afval  max 50kg 

 Vloeibaar afval max 30 kg 
 Max gewicht per eenheid bij aanlevering in dozen : 20kg 



 

 

 
 
 

 Max calorische onderwaarde per vateninhoud 

 < 0.7 GJ per vat voor snel ontvambaar vloeibaar afval 

 < 1 GJ per vat voor vloeibaar afval 

 < 1.2GJ per vat voor vast afval 
 Volgende afvalstoffen kunnen aanwezig zijn in beperkte hoeveelheden: 

De maximum hoeveelheid per aangeleverde eenheid wordt voor de vermelde afvalstoffen 
bepaald op: 

 Anorganische zouten: max. 5kg per vat 

 Metaalzouten van vluchtige metalen: max. 0.5kg per vat 

 Anorganische zuren en basen: max. 5kg per vat 

 Jodium en broom: max 0.5kg per vat 

 Organische kwikverbindingen en kwikzouten: max. 20gr per vat 

 Vloeibare en vaste stoffen steeds in een APART recipiënt aanleveren 

 Producten die onderling met elkaar kunnen reageren steeds in een APART recipiënt 
aanleveren 

 De grootte van de recipiënten in de vaten is beperkt tot max. 5kg 
 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Explosieve producten  

 Traangasproducten 

 Radioactieve producten of producten die ioniserende stralingen uitzenden 

 Afvalstoffen die onderling kunnen reageren ( exotherme reacties) of die bij verbranding ontplofbare giftige 
dampen kunnen vormen 

 Door ziektekiemen verontreinigde producten 

 Kwikafval 

 Afval geklaseerd onder EUH14/H260-H261/H250/EUH29 

 Producten die onderling met elkaar reageren mogen niet samen in hetzelfde recipiënt 

 Oxiderende afvalstoffen (indeling H270/271/272) 

 Fosfiden  

 



 

 

 
 

 
LAAGCALORISCH SOLVENT 
PRODUCTFICHE SO01.03 

EURAL 07 07 01* 
 

  Toegestaan 
 

 pH tussen  4-14 

 Cl < 0.5% 

 S < 3% 

 Assen (1000°C) < 10% 

 Stoffen in suspensie (door centrifuge) < 5% 

 De oplosmiddelen moeten verpompbaar zijn (< 700 cps) bij omgevingstemperatuur. 

 De solventen moeten bij omgevingstemperatuur aangeleverd worden. 

 De solventen mogen niet reageren met onze solventen in stock. 
 

 Niet metallische spoorelementen 
Blauwzuurzout (CN) < 100 mg/kg 
Halogenen(F+Br+I) < 2000 mg/kg 
PCB < 30 mg/kg 
PCP( pentachloorfenol) < 1000 mg/kg 

 Metallische spoorelementen 
Antimoon (Sb) < 200 ppm Kwikzilver (Hg) < 2 ppm 
Arsenicum (As) < 200 ppm Nikkel (Ni) < 1.000 ppm 
Lood (Pb) < 1.000 ppm Cadmium (Cd) < 70 ppm 
Chroom (Cr) < 1.000 ppm Mangaan (Mn) < 2.000 ppm 
Kobalt (Co) < 200 ppm Thallium (Tl) < 30 ppm 
Koper (Cu) < 1.000 ppm Vanadium (V) < 1.000 ppm 
Tin (Sn)    < 1.000 ppm Zink (Zn)   < 5.000 ppm 

 
Voor verpakt : 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden, plastiek doppen, metalen delen,... 

 



 

 

 
 
 

TONERCARTRIDGES 
PRODUCTFICHE TO01 

EURAL 08 03 17* 
 

  Toegestaan 
 

 Vlampunt > 21°C 

 Afmetingen < 100 x 100 x 100 cm 

 Droog en proper 

 Tonercartridges in de originele verpakking of andere verpakking. 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Indien dozen op pallet :  
- maximale stapelhoogte ; 2m inclusief pallet 
- dozen dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Substanties die misselijkmakende gassen kunnen uitwasemen (amines, amiden,  …) of een sterke geur hebben. 

 Vrije vloeistoffase 

 Vreemde voorwerpen zoals stukken plastiek, brokken hout, beton, metaal, filterdoeken, ... die schade kunnen 
veroorzaken aan de verwerkingsinstallatie 



 

 

 
 
 

BRANDBLUSSERS 
PRODUCTFICHE EX 
EURAL 16 05 04* 

 

  Toegestaan 
 

 Afmetingen < 90 x 90 x 90 cm 

 Grote flessen tijdens transport stevig bevestigen 

 Voorzichtig behandelen: recipiënt onder hoge druk 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden,plastiek doppen, metalen delen,... 

 Halonen, CFK – houdende brandblussers 
 



 

 

 
 
 

LOODHOUDENDE BATTERIJEN 
PRODUCTFICHE BA03 

EURAL 16 06 01* 
 

  Toegestaan 
 

 Autobatterijen uit plastiek of harde gummie 

 Heftruckbatterijen in ijzeren omhulsel 

 Aanleveren in  gesloten box die in geval van breuk het zuur kan opvangen (bv. accubox). 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Andere batterijen 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden,plastiek doppen, metalen delen,... 



 

 

 
 

 

DIVERSE BATTERIJEN 
PRODUCTFICHE BA01 

EURAL 20 01 33* 
 

  Toegestaan 
 

 Knoopcellen,  

 herlaadbare batterijen met nikkel-cadmium, 

 herlaadbare batterijen met nikkel-metaalhydride, 

 herlaadbare batterijen met lithium-ion, 

 alkaline- en zinkkoolstofbatterijen en andere 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Indien dozen op pallet :  
- maximale stapelhoogte ; 2m inclusief pallet 
- dozen dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Loodbatterijen en accu’s 

 Verpakking en andere vreemde voorwerpen 



 

 

 
 
 

LEGE SILICONENTUBES 
PRODUCTFICHE MW05.01 

EURAL 20 03 01 
 
Samenstelling en eigenschappen van de vervangingsbrandstof: 
De aangeleverde afval moet aan de volgende acceptatievoorwaarden voldoen: 
 
A) Parameters van de vervangingsbrandstof 
 
De waarden van de aangeleverde afvalstroom moet tussen volgende waarden liggen. 
 

 Stukgrootte in mm van 95 % van het geheel: 400 x 300 x 100 

 Maximale stukgrootte:  750 x 300 x 100 

 Watergehalte in gewichtsprocenten: 10 – 25 % 

 Slakkengehalte in gewichtsprocenten:  8 -25 % 
 
B) Maximumwaarde van de verontreinigingen in de vervangingsbrandstof 
 
De waarden van de verontreinigingen van de  aangeleverde afvalstroom moet tussen volgende waarden liggen. 
 

Fluor Gew. % DS 0,1 

Thallium mg/kg DS 2,0 

Kwikzilver mg/kg DS 3,0 

Lood mg/kg DS 400,0 

Kobalt mg/kg DS 12,0 

Antimoon mg/kg DS 100,0 

Chroom mg/kg DS 400,0 

Koper mg/kg DS 2000,0 

Mangaan mg/kg DS 500,0 

Vanadium mg/kg DS 30,0 

Tin mg/kg DS 90,0 

Arseen mg/kg DS 10,0 

Cadmium mg/kg DS 10,0 

Nikkel mg/kg DS 200,0 

Zink mg/kg DS 1000,0 

Chloor Gew. % DS 1,3 

Zwavel Gew. % DS 0,4 

 



 

 

 

 
 

ISOCYANATEN 
PRODUCTFICHE IS 
EURAL 08 05 01* 

 

  Toegestaan 
 
MDI (Methyleendiphenyldi-isocyanaat) 
TDI (Tolueendi-isocyanaat) 
 
Cl < 2% 
S < 1% 
F,Br,I < 5000 mg/kg 
PCB  < 10 mg/kg 
PCP (Pentachloorfenol) < 1000 mg/kg 
Hg < 5 ppm 
Som zware metalen < 1% 
Vlampunt > 21°C 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Gescheiden houden van zuren 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden, plastiek doppen, metalen delen,.... 



 

 

 
 
 

PU-SPUITBUSSEN 
PRODUCTFICHE AE04 

EURAL 17 04 09* 
 

  Toegestaan 
 
Enkel volle en gebruikte spuitbussen 

 
* Indien dozen op pallet :  
- maximale stapelhoogte ; 2m inclusief pallet 
- dozen dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 

 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 Vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, vodden,plastiek doppen, metalen delen,... 

 Spuitbussen die defecten vertonen waardoor er risico bestaat dat de inhoud zou kunnen 
ontsnappen of waardoor de spuitbus zou kunnen exploderen 

 Spuitbussen met quick start ( voor dieselmotoren) 

 Zuiver propaan, Freonen 

 Brandstof in drukhouders voor campingvuurtjes 

 Anti-agressie spuitbussen (oa pepperspray,....) 

 Brandblussers 

 Andere drukhouders zoals bv O2-flessen,CO2-flessen,.... 

 Metalen  recipiënten met afmetingen groter dan 35 cm ( in eender welke richting) 

 Metalen frames en draagstructuren die de installatie schade kunnen berokkenen. 



 

 

 
 
 

OLIEFILTERS 
PRODUCTFICHE OF 
EURAL 16 01 07* 

 

  Toegestaan 
 

 Enkel oliefilters en mazoutfilters 
 
* Indien vaten op pallet :  
- één laag vaten per pallet 
- vaten dienen stevig vastgebonden te zijn door middel van kunststof spanband of doorschijnende krimpfolie 
* Recipiënten, met inbegrip van de pallet, worden beschouwd als verloren verpakking. 
* De recipiënten/paletten dienen in deugdelijke staat te zijn (lekdicht) en voorzien van de nodige etiketten 
(productnaam, UN-nummer, ...). 
* De buitenkant van de recipiënten dient proper te zijn. 
* De recipiënten dienen gekeurd te zijn voor het bevatten van hun inhoud. 
 
De wetgeving inzake afvaltransport dient steeds gerespecteerd te worden. 
 

  Niet toegestaan 
 

 De afvalstoffen moeten vrij zijn van vreemde voorwerpen zoals stukken plastiek, brokken hout, 
beton, metaal, filterdoeken, of andere stoorstoffen.  

 Explosieve producten en oxyderende stoffen 

 Traangasproducten 

 Radioactieve producten of producten die ioniserende stralingen uitzenden 

 Afvalstoffen die onderling kunnen reageren ( exotherme reacties) of die bij verbranding 
ontplofbare giftige dampen kunnen vormen 

 Door ziektekiemen verontreinigde producten 

 Farmaceutische afvalstoffen 

 Solventen 

 Verfblikken 

 Gasflessen 

 Hydraulische slangen 

 Massieve metalen stukken die de shredder kunnen beschadigen 

 
 


