DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Tekniska avdelningen

Målarfärg
och penseltvätt
– Lätt att göra rätt
All färg påverkar naturen - även miljömärkt.
Läs om hur du undviker att skadliga ämnen från
målarfärg kommer ut i våra åkrar, vattendrag,
sjöar och hav.

All färg påverkar naturen
– även miljömärkt
All målarfärg, även den miljömärkta, innehåller ingredienser
som är svåra eller omöjliga att bryta ned i reningsverkets
processer. Då hamnar oönskade ämnen i slammet som ska
användas som gödsel på åkermark, eller följer med avloppsvattnet som återförs till våra vattendrag, sjöar och hav. Här
är några exempel på ämnen som kan finnas i färg, och som vi
vill undvika hamnar i naturen:
Pigment med tungmetaller
Dessa försämrar slamkvalitéten och vissa tungmetallföreningar är giftiga för vattenlevande organismer.
Organiska lösningsmedel
Kan ge nervskador, vara allergiframkallande eller skada
vattenlevande organismer.
Konserveringsmedel
Är giftigt för bakterierna som hjälper till att rena vattnet i
reningsverket. Dör mikroorganismerna släpps orent
vatten ut i naturen.
Fungicider
Tillsats för att undvika alg- och svamptillväxt. Kan vara
cancerogent, allergiframkallande och giftigt för
vattenlevande organismer.
Nonylfenol
Ett hormonstörande ämne. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer. Stör fortplantningsförmågan och kan göra fiskar
tvåkönade.
Ftalater
Kan vara hormonstörande och göra det svårare att få barn.

Gör så här när du målar
Målarfärg
• Välj vattenbaserad, miljömärkt färg.
• Torka av målarfärg från dina händer på papper innan du
tvättar dem.
• Häll aldrig färg eller lösningsmedel i avloppet!
• All överbliven färg, även vattenbaserad och miljömärkt,
ska hanteras som farligt avfall och lämnas till
återvinningscentralen.
• Tomma burkar med intorkad färg lämnas till 			
förpackningsinsamlingen för plast eller metall.
Penslar och rollers
• Förvara penseln eller rollern i en plastpåse under
målningstiden.
• Spola aldrig av en roller, pensel eller tråg under kranen.
• Om du behöver rengöra penseln: måla ur penseln 		
ordentligt, torka av på papper eller trasa som du slänger i
hushållssoporna, tvätta ur penseln i vatten eller
lösningsmedel och lämna det som farligt avfall.

!

Välj vattenbaserad, miljömärkt färg.
Häll aldrig färg eller lösningsmedel i avloppet!
Spola aldrig av roller, pensel eller tråg under kranen.
Överbliven färg hanteras som farligt avfall
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