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VARFÖR BÖR DU LÄSA
DETTA INFOBLAD?

NEJ

VILKA ÄR RISKERNA?

X

Skulle du köpa från osäkra
leverantörer?
Skulle du ta någon risk när du
köper medicin?
Skulle du köpa läkemedel på
svarta marknaden för att spara
någon krona?
Från leverantörer du inte känner till?
Från någon okontrollerad websida?
En medicinkarta eller förpackning utan tydlig identifikation på vem som tillverkat eller distribuerat?

NEJ!
Hälsorisken skulle vara alldeles för hög.
Med EUs F-gasförordning och nedfasningen av HFCer,
har priset på HFCer ökat avsevärt, speciellt på de med
högt GWP. Köldmedium har blivit en värdefull vara. De
är nödvändiga för säker och pålitlig drift av ditt företag –
precis som mediciner kan vara oumbärliga för din hälsa.
Därför har du inte råd att ta någon risk.

Riskerna med att köpa illegala köldmedier är stora med
en spännvidd från rejäla böter till hälso- och säkerhetsrisker för tekniker och användare. Mer specifikt kan riskerna hänföras till:
> Finansiell risk:
Höga böter, eller till och med åtal.
> Funktionell risk:
Utrustning som fungerar dåligt om köldmedier inte
uppfyller specifikationerna, (orenheter, kontaminering
av olja eller andra substanser, etc) leder till sämre kapacitet, högre energiförbrukning, högre driftskostnad,
driftstopp…
> Risk för företaget:
Försämring av relationen med kunder eller till och med
förlust av kunder på grund av problem med utrustning
kan leda till att verksamheten måste upphöra.

Den här foldern ger en kort översikt över nyckelkriterierna för att kunna särskilja säkra källor från illegala.
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4 ENKLA STEG SOM SÄKERSTÄLLER
ATT DITT KÖLDMEDIUM ÄR SÄKERT:

> Hälsa och säkerhet:
Köldmedier är klassificerade som ”farliga ämnen” och
behöver hanteras med försiktighet, än mer med ökat
användande av brandfarliga och högtrycksköldmedier.
Köldmedier som inte överensstämmer med tillverkarnas specifikationer eller med deklarerat innehåll kan
utgöra en fara för installatörers och användares hälsa
och säkerhet.
> Miljöpåverkan:
Illegal handel underminerar f-gasförordningens syfte
att trappa ner användningen av HFC-köldmedier. Risken att köldmedieläckage sker ökar än mer vid användandet av icke godkända köldmediecylindrar och illegala
engångscylindrar som inte är tillåtna att tillverkas eller
användas inom EU.

Exempel:
Ett kinesiskt bolag dömdes 2012
för att ha sålt köldmedium märkt
med ett annat bolags namn. Den
ansvariga personen inom företaget
dömdes till 3 års fängelse, fick 3
års marknadsförbud och böter på
£3,000. Företaget fick därtill böter
på £20,000.
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Köp ditt köldmedium från en känd distributör
Köp inte köldmedium i engångscylindrar, de
är förbjudna inom EU
Undvik att handla köldmedium över internet
Om priset är ovanligt lågt kontrollera nedanstående punkter.

ATT IDENTIFIERA ILLEGALA KÖLDMEDIER
Följande punkter hjälper dig att identifiera illegalt
köldmedium. En närmare beskrivning av rubrikerna
kommer längre bak i häftet.
> KÖLDMEDIECYLINDRAR
> DOKUMENTATION SÅSOM SÄKERHETS-

DATABLAD
> MÄRKNING

Observera att även om dessa generella regler gäller
så bör du undersöka vad som gäller i din specifika
situation hos de lokala myndigheterna och dess förordningar.
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KÖLDMEDIECYLINDRAR

1. Se upp för engångscylindrar:
De är förbjudna att sälja inom EU!

X X XX X

Köldmediecylindrar ska ha följande märkning/stansning:

> Uppmärkta med Pi (л) märket
> EN 13322-1, för överensstämmelse med design och 		
konstruktion
> TPED-godkänd
> År och månad för tillverkning
> Sista år för användande, köldmediecylindrar ska 		
kontrolleras var 10:e år

> Engångscylindrar är förbjudna inom EU sedan
2007.
> De är ej godkända enligt ADR farligt gods
> De kan innehålla substanser som ej är registrerade i EUs REACH-förordning

2. Cylindrar ska uppfylla följande kriterier

X X XX

EN standard
för design och
konstruktion
TPEDgodkänd

Tillverkningsår

Slutår

Tillv. månad

Köldmediecylindrar som går att återanvända ska uppfylla
följande kriterier:

> De ska trycktestas regelbundet samt märkas med
datum för utförd kontroll och datum för nästkommande kontroll
> Ventil ska märkas med typgodkännande
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KÄLLA:
GeneralGas, 2019, Esempi di bombole non conformi per il mercato europeo
www.generalgas.it
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DOKUMENTATION –
SÄKERHETSDATABLAD (SDS)

Tillverkare och återförsäljare måste se till relevanta
säkerhetsdatablad medföljer köldmedier som saluförs.
Säkerhetsdatabladet måste bland annat uppfylla följande kriterier:
>
>
>
>

Tillhandahållas på svenska
CAS-numret skall tydligt framgå
Det skall framgå att produkten är CE-märkt
Tillverkarens namn skall tydligt framgå tillsammans med adress och nödkontaktnummer

MÄRKNING

Alla köldmediecylindrar måste vara tydligt märkta
med:
> Vem som har tillverkat köldmediet
> Säkerhetsindikator på svenska
> Transportsymbol för ADR samt UN-nummer

KÄLLA:
GeneralGas, 2019, Esempi di bombole non conformi per il mercato europeo
www.generalgas.it
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KÄNNER DU TILL NÅGRA ILLEGALA
ELLER SUSPEKTA AKTIVITETER?

AREA är den Europeiska föreningen för kyl-,
luftkonditionering- och värmepumpsentreprenörer. Föreningen etablerades 1989 och

EFCTC, European trade association of fluorocarbon
producers, har lanserat en webbaserad tipsportal där
vem som helst kan rapportera in tips kring suspekta
erbjudanden om försäljning av HFC. Tipsen förblir anonyma och levereras till en pålitlig upphandlad tredjepartsaktör.

representerar idag 25 nationella föreningar
från 22 länder som tillsammans utgörs av 13 000 företag med
110 000 anställda och en omsättning på ca 23 milj. Euro.
www.area-eur.be

Om du känner till någon suspekt aktivitet, rapportera
det anonymt till:
ASERCOM är den Europeeiska föreningen för komponenttill-

			https://efctc.integrityline.org

verkare och utgör en platform för vetenskpliga och tekniska
ämnen och dess tillkommande utmaningar. Föreningen främjar användningen av standarder för prestandatester, testme-

Alla tips behandlas anonymt av EQS, en pålitlig och
självständig leverantör. Misstänkt aktivitet kommer att
delas med tillsynsmyndigheter på EU och medlemsstatsnivå men inte med EFCTC:s medlemmar.

toder och produktsäkerhet med fokus på miljöskydd. För kyloch luftkonditioneringsindustrin och dess kunder.
www.asercom.org

Representerar de Europeeiska tillverkarna
av flourkolväten.
www.fluorocarbons.org

EPEE (European Partnership for
Energy and the Environment)
representerar

den

Europeeis-

ka kyl-, luftkonditionering- och värmepumpindustrin. EPEE
grundades år 2000 och består av 48 medlemsföretag, nationella föreningar och internationella föreningar från Europa,
USA och Asien med mer än 200 000 anställda i Europa och en
omsättning som uppgår till 30 milj. Euro.
www.epeeglobal.org
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