Potřebujete poradit?

CHEMICALS

Daikin doporučuje nakupovat pouze od
známých výrobců a ignorovat levné nabídky.
Kvalitní chladiva, která se prodávají v EU na
základě získaných kvot musí odpovídat
získaným kvotam.
Nekažte si svoji reputaci nákupem levných
chladiv od neznámých zdrojů.
Ohrožujete sve zákazníky!
EFCTC (European Fluorocarbons Technical
Commmittee) založilo linku SOS, která chrání
vaše soukromí.
Více informaci na
https://efctc.integrityline.org

Chladiva

Ilegální dovozy
látek HFC
Proč? Důsledky?
Kvalita chladiv
Kontakt
Daikin Chemical Europe GmbH
Am Wehrhahn 50
40211 Düsseldorf, Německo
Phone: +49 211 179225-0
sales@daikinchem.de

EFCTC – linka pomoci

Daikin Chemical Europe

Ilegálni dovozy a obchod s HFC látkami v EU

Co znamená kvalitní chladivo?

Ilegální dovozy HFC látek do zemí EU byly hlášeny od roku
2018.Tyto dovozy jsou nebezpečné v rámci F-Gas regulací,
č. 517/20147 a představují nebezpečí jak pro životní
prostředí, tak i pro finální spotřebitele a mechaniky.

Kvalitní chladivo odpovídá mezinárodním standardům
AHRI700.A tyto standardy popisují tato chladiva a jejich
kvalitu (včetně směsí).
•

Pouze známé smésy (99.5% pro R134a)

•

Přesné složení v rámci směsi

•

Malý obsah nekondenzujících plynů (R134a)

•

Nízká vodivost

•

Nízká vlhkost

•

Nerozpustné zbytky na sítu

Nákup látek HFC od relevantních dodavateluů zaručuje
kvalitu pro všechny zákazniky podle požadavků AHRI700.

Ilegálně do Evropy stále přicházejí velká množství HFC
chladiv.

Jak rozpoznat kvalitní chladivo?

Odhadovaná množství pro rok 2018:

Většinou může být chladivo identifikováno následovně:

16.3 Mt CO2-ekvivalent
Přepočteno na R134a to znamená

1. Balení

633 Iso tanků (18mt)
a nebo vice než 900.000 sudů

•

Disposibles – NE disposables!

•

Lahve - poškozené - NE

Zdroj: EIA, 09.04.2019, https://eia-international.org/press-releases/criminal-trade-climate-harming-hfc-refrigerants-flourishes-eu/

•

Lahve určené k prodeji - kontrolujte razítko původu
chladiva, povolené tlaky.

•

Záruka testování obalů

Dopad na nelegální dovoz a obchod

2. Značení

Ilegální dovozy látek HFC do EU omezují dopad regulací
F-Gas a součastně i cíle ochrany ozonové vrstvy.

•

Jasný název produktu

•

UN – číslo

•

Informace od dodavatele

Neznámý zdroj - Neznámé složení
Použití potenciálně zdraví škodlivých produktů může
přivodit vážné zdravotní problémy konečným uživatelům.
Nejistá kvalita produktu
Přemýšlejte nad kvalitou dovážených produktů.

3. Dokumentace
•

SDS / Certifikát kvality

