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Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα.
Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι μορφι.
Ζχει μεγάλθ πυκνότθτα και είναι πολφ βαρφσ. Ζνα χιλιοςτό του λίτρου ηυγίηει 13,534 g.
Ο υδράργυροσ και οι ενϊςεισ του είναι ιδιαίτερα τοξικζσ για τουσ ανκρϊπουσ, τα
οικοςυςτιματα και τα άγρια ηϊα. Οι υψθλζσ δόςεισ μπορεί να είναι κανατθφόρεσ για
τουσ ανκρϊπουσ, αλλά ακόμθ και ςχετικά χαμθλζσ δόςεισ μπορεί να ζχουν ςοβαρζσ
αρνθτικζσ νευροαναπτυξιακζσ επιπτϊςεισ, και ζχουν πικανι βλαβερι επίδραςθ ςτο
καρδιαγγειακό, το ανοςολογικό και το αναπαραγωγικό ςφςτθμα.
Ο υδράργυροσ ταξινομείται επίςθμα ςφμφωνα με το Παράρτθμα VI του Κανονιςμοφ
1272/2008 (CLP) ωσ τοξικό ςτθν αναπαραγωγι κατθγορίασ 1B, ωσ οξείασ τοξικότθτασ
κατθγορίασ 2, ωσ τοξικό ςε όργανα ςτόχουσ φςτερα από επανειλθμμζνθ ζκκεςθ (STOT RE)
κατθγορίασ 1, ωσ επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον κατθγορία 1 οξζοσ κινδφνου και
επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον κατθγορία 1 χρόνιου κινδφνου.
Μόλισ απελευκερωκεί ςτο περιβάλλον, μζροσ του υδραργφρου εξατμίηεται ςτον αζρα και
ειςζρχεται με τθν αναπνοι ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Όςο υψθλότερθ είναι θ
κερμοκραςία τόςο περιςςότεροι ατμοί κα απελευκερωκοφν ςτθν ατμόςφαιρα από τον
υγρό μεταλλικό υδράργυρο (όταν αυτόσ δεν βρίςκεται ςε κλειςτό δοχείο).
Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε κερμόμετρα, μπαταρίεσ, κερμοςτάτεσ, λαμπτιρεσ φκοριςμοφ,
οδοντιατρικά υλικά (αμαλγάματα, ςφραγίςματα), βαρόμετρα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςφμφωνα με το ςθμείο 18α του Παραρτιματοσ XVII του
Κανονιςμοφ 1907/2006, δεν πρζπει να διατίκεται ςτθν αγορά υδράργυροσ ςε κερμόμετρα
πυρετοφ και ςε άλλα όργανα μζτρθςθσ που προορίηονται για πϊλθςθ ςτο ευρφ κοινό
(μανόμετρα, βαρόμετρα, ςφυγμομανόμετρα, άλλα κερμόμετρα), με εξαίρεςθ ςυςκευζσ
που ιταν ςε χριςθ ςτθν Κοινότθτα πριν τθ 3θ Απριλίου 2009 και όργανα μζτρθςθσ
παλαιότθτασ άνω των 50 ετϊν ςτισ 3 Οκτωβρίου 2007.

Οδηγίεσ αντιμετώπιςησ ατυχημάτων, όπου εμπλζκεται υδράργυροσ
Σε περίπτωςθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ υδραργφρου, αν εμφανίςετε αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ
(όραςθσ, ακοισ, ομιλίασ), διαταραγμζνθ αίςκθςθ και ζλλειψθ ςυντονιςμοφ, ςυμπτϊματα ηάλθσ ι
τάςθσ προσ εμετό, αχπνία, ανορεξία, απϊλεια μνιμθσ, τρόμο, ερυκρότθτα παλαμϊν και
πελμάτων, υπεριδρωςία, ςιελλόρροια, ΖΗΣΗΣΕ AΜΕΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

■

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ.
θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ υδραργφρου μικρισ ζκταςθσ, π.χ. κραφςθ κερμομζτρου, λαμπτιρα
φκοριςμοφ όπου εμπλζκεται μικρι ποςότθτα υδραργφρου (ζνα υδραργυρικό κερμόμετρο
περιζχει λιγότερο από 1 γραμμάριο υδραργφρου), ο υδράργυροσ μπορεί να κακαριςτεί με
αςφάλεια χρθςιμοποιϊντασ διαθζςιμα ςετ του εμπορίου (mercury spill kit) για τζτοιο ςκοπό ι
ακολουκϊντασ τισ παρακάτω οδηγίεσ:
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1. ΑΠΟΜΟΝΩΣΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΕ ΣΟ ΧΩΡΟ
Κρατιςτε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ (κυρίωσ παιδιά, εγκφουσ, θλικιωμζνουσ, κλπ) και τα
κατοικίδια μακριά από τθν περιοχι, προςζχοντασ να μθν πατιςουν ςτο ςθμείο που ζπεςε
ο υδράργυροσ ι ζςπαςε το κερμόμετρο, ο λαμπτιρασ κλπ.
Ανοίξτε αμζςωσ εξωτερικζσ πόρτεσ και παράκυρα για να αεριςτεί το δωμάτιο.
Κλείςτε τισ εςωτερικζσ πόρτεσ επικοινωνίασ του δωματίου όπου χφκθκε ο υδράργυροσ με
τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του ςπιτιοφ.
Κλείςτε τθ κζρμανςθ και ανοίξτε το κλιματιςτικό του δωματίου ςε περίπτωςθ που αυτό
είναι αυτόνομο για το δωμάτιο μόνον. Μθν ανοίγετε το κεντρικό ςφςτθμα κλιματιςμοφ.
Κλείςτε τουσ ανεμιςτιρεσ εκτόσ εάν ο εξαεριςμόσ γίνεται με κατεφκυνςθ προσ τα ζξω.
Αν είναι δυνατόν, μετά τον κακαριςμό, αφιςτε ανοιχτά εξωτερικζσ πόρτεσ και παράκυρα
για τουλάχιςτον 2 θμζρεσ.
2. ΚΑΛΕΣΕ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΕΠΝΕΤΕ ΑΣΜΟΤ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ.
Καλζςτε το 210 7793777. (Εάν υποψιαηόςαςτε ότι το κατοικίδιό ςασ εκτζκθκε ςε υδράργυρο
καλζςτε τον κτθνίατρό ςασ.)
3. ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΣΟΝ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟ ΑΠΟ ΠΑΠΟΤΣΙΑ, ΡΟΤΧΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ
Εάν ζπεςε υδράργυροσ ςτο δζρμα ςασ, παποφτςια ι ροφχα, μείνετε ακίνθτοσ/θ και
ηθτιςτε να ςασ φζρουν πλαςτικι ςακοφλα και βρεγμζνο χαρτί κουηίνασ.
Σκουπίςτε τα ορατά ςταγονίδια υδραργφρου με το βρεγμζνο χαρτί και βάλτε τα ςτθ
ςακοφλα. Ελζγξτε μιπωσ υπάρχει υδράργυροσ ςτισ τςζπεσ ςασ.
Αφαιρζςτε τα ρυπαςμζνα παποφτςια και ροφχα και τοποκετιςτε τα ςτθ ςακοφλα.
Σφραγίςτε τθ ςακοφλα.
Κάντε ντουσ.
4. ΣΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΣΕ
Μθν αγγίηετε τον υδράργυρο με γυμνά χζρια.
Μθν επιτρζπετε ςε άτομα, των οποίων τα παποφτςια πικανά ζχουν μολυνκεί με
υδράργυρο, να περιφζρονται ι να εγκαταλείπουν τθν περιοχι πτϊςθσ του υδραργφρου,
ζωσ ότου απομακρυνκοφν τα αντικείμενα που ζχουν μολυνκεί μ' αυτόν.
Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ θλεκτρικι ςκοφπα οιοδιποτε τφπου για να μαηζψετε τον
υδράργυρο.
Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ τθν κλαςικι ςκοφπα ι πινζλο βαφισ (κα διαςκορπίςει τον
υδράργυρο ςε μικρότερα ςταγονίδια και κα ρυπάνει τθ ςκοφπα).
Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ προϊόντα κακαριςμοφ οικιακισ χριςθσ για να κακαρίςετε από
τον υδράργυρο και ιδιαίτερα αυτά που περιζχουν αμμωνία ι χλωρίνθ.
Μθν πετάτε τον υδράργυρο ςτθν αποχζτευςθ ι ςτα ςκουπίδια.
Μθν πλφνετε ςτο πλυντιριο ροφχα που ζχουν υδράργυρο.
Σί να κάνετε, εάν ήδη χρηςιμοποιήςατε ηλεκτρική ςκοφπα για να καθαρίςετε τον υδράργυρο.
Εάν χρθςιμοποιιςατε θλεκτρικι ςκοφπα για να κακαρίςετε τον υδράργυρο, μπορείτε είτε να τθν
πετάξετε ωσ επικίνδυνο απόβλθτο υδραργφρου είτε να τθν κακαρίςετε ακολουκϊντασ τισ
παρακάτω οδθγίεσ:
την περίπτωςη ςκοφπασ με ςακοφλα: Αφιςτε τθ ςκοφπα ςε λειτουργία ςτθ βεράντα για
τουλάχιςτον μία ϊρα. Μετά αλλάξτε τθ ςακοφλα και το φίλτρο, χειριηόμενοι τα παλιά ωσ
επικίνδυνα απόβλθτα υδραργφρου (τοποκετείςτε τα ςε ςφραγιςμζνθ διπλι ςακοφλα και
βάλτε τθν ζνδειξθ απζξω «ΡΟΣΟΧΗ ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΥΔΑΓΥΟΥ»).
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την περίπτωςη ςκοφπασ που δεν ζχει ςακοφλα: Αφιςτε τθ ςκοφπα ςε λειτουργία ςτθ
βεράντα για τουλάχιςτον μία ϊρα. Προςεκτικά μεταφζρετε τα υπολείμματα του κάδου ςε
διπλι πλαςτικι ςακοφλα και ενεργιςτε όπωσ ανωτζρω για τα επικίνδυνα απόβλθτα
υδραργφρου.
5. ΑΝ ΑΠΟΦΑΙΕΣΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΕΣΕ Ο ΙΔΙΟ ΣΟ ΧΩΡΟ
Συγκεντρϊςτε τα απαραίτθτα αντικείμενα πριν επιχειριςετε το κακάριςμα:
 ελαςτικά γάντια
 προςταςία για τα μάτια και μάςκα
 ςταγονόμετρο ι ςφριγγα πλαςτικι χωρίσ τθν μεταλλικι μφτθ
 δφο ςκλθρά χαρτόνια
 μικρζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ κατά προτίμθςθ τφπου φερμουάρ
 δφο πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν
 ζνα μεγάλο κουτί ι δίςκο πλαςτικό
 χαρτί κουηίνασ
 ευρφλαιμο δοχείο με βιδωτό καπάκι, κατά προτίμθςθ πλαςτικό
 κολλθτικι ταινία
 φακό
 πλαςτικό φαράςι
Βάλτε παλιά ροφχα και παποφτςια ϊςτε να τα πετάξετε ςε περίπτωςθ που ρυπανκοφν.
Απομακρφνετε κάκε κόςμθμα και ρολόι από τα χζρια ςασ γιατί ο υδράργυροσ ενϊνεται με
τα μζταλλα.
Φορζςτε τα γάντια και τθ μάςκα.
Χρθςιμοποιείςτε το φακό για να εντοπίςετε τον υδράργυρο. Το φϊσ αντανακλάται από τα
ςταγονίδια του υδραργφρου και είναι ευκολότερο να τα εντοπίςετε.
Χρθςιμοποιϊντασ τα δφο χαρτόνια ςυλλζξτε τα ςταγονίδια (μπίλιεσ) του υδραργφρου ςτο
πλαςτικό φαράςι ι ςε ςκλθρό χαρτόνι. Εναλλακτικά χρθςιμοποιιςτε το ςταγονόμετρο για
να τα ρουφιξετε ι τθν κολλθτικι ταινία για να κολλιςουν επάνω.
Τοποκετιςτε τα ςταγονίδια υδραργφρου με προςοχι ςτο δοχείο (κατά τθν μεταφορά
βάλτε από κάτω το δίςκο ι το κουτί για να μθν ςασ χυκεί ξανά υδράργυροσ ςτο πάτωμα).
Κλείςτε το καπάκι, ςφραγίςτε το με ταινία και βάλτε ετικζτα με τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ
ΥΔΑΓΥΟΣ».
Τοποκετείςτε το δοχείο (με τον υδράργυρο) ςε πλαςτικι ςακοφλα και κλείςτε τθ ερμθτικά
με τθν ταινία. Βάλτε τθ ςακοφλα μζςα ςε δεφτερθ ςακοφλα, ςφραγίςτε εκ νζου και
κολλιςτε ετικζτα ςτθν εξωτερικι ςακοφλα με τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ ΥΔΑΓΥΟΣ».
Μαηζψτε τα ςπαςμζνα γυαλιά και τα ςπαςμζνα κομμάτια από τισ ςκλθρζσ επιφάνειεσ
(πάτωμα, τραπζηι κλπ) με ςκλθρό χαρτί και με αυτοκόλλθτθ ταινία τα πολφ μικρά
κομματάκια π.χ. γυαλιοφ, φορϊντασ πάντα τα ελαςτικά γάντια. Μπορείτε επίςθσ να
χρθςιμοποιιςετε βαμβάκι ι βρεγμζνο χαρτί κουηίνασ για να παραλάβετε ςφαιρίδια
υδραργφρου από ρωγμζσ. Χρθςιμοποιείςτε τον φακό και πάλι για να εντοπίςετε τυχόν
κρυμμζνα ςε ρωγμζσ υδράργυρο. Κακαρίςτε τθν περιοχι με υγρό απορροφθτικό χαρτί ι
πανί ι υγρά χαρτομάντιλα μιασ χριςεωσ.
Για τον εντοπιςμό του υδραργφρου μπορείτε επίςθσ αν επικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε
κείο (κειάφι) (διατίκεται ςε καταςτιματα ειδϊν κιπου) το οποίο κα ρίξετε πάνω από τθν
περιοχι τθσ διαρροισ. Η ςκόνθ κα γίνει καφζ ςε επαφι με τον υδράργυρο. Συλλζξτε τθν
ςκόνθ, όπωσ και τα ςταγονίδια υδραργφρου. Το κείο δεςμεφει τον υδράργυρο,
μειϊνοντασ τθν ποςότθτα των εκλυόμενων ατμϊν. (Μθν εφαρμόηετε ςε χαλί ι μαλακά
αντικείμενα).
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Δουλεφοντασ και πάλι πάνω από το κουτί ι το δίςκο, βάλτε τα ςπαςμζνα γυαλιά και τα
ςπαςμζνα κομμάτια ςε διπλι πλαςτικι ςακοφλα και κλείςτε τεσ ερμθτικά. Στθν εξωτερικι
ςακοφλα βάλτε τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΥΔΑΓΥΟΥ».
Τοποκετείςτε όλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιιςατε για τον κακαριςμό – το δίςκο, το
κουτί, το χαρτί, χαρτόνι, τθν ταινία, το βαμβάκι, το ςταγονόμετρο-ςε πλαςτικι ςακοφλα.
Ρροςεκτικά αφαιρζςτε τα γάντια γυρίηοντάσ από τθν ανάποδθ και τοποκετείςτε και αυτά
ςτθν πλαςτικι ςακοφλα. Κλείςτε ερμθτικά τθ ςακοφλα με ταινία και τοποκετείςτε τθ ςε
δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα ςτθν οποία αφοφ ςφραγίςετε βάλτε τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ
ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΥΔΑΓΥΟΥ».
Ρλφνετε καλά τα χζρια ςασ και κάντε ντουσ.
Επικοινωνιςτε με τθν Ρολιτικι Ρροςταςία του Υπ. Εςωτερικϊν, τθλ. 210 3359900, για τθν
αποκομιδι των αποβλιτων.
Ροτζ μθν χφνετε υδράργυρο ι αφινετε τζτοιον να διαφφγει ςτθν αποχζτευςθ.
Μθν απορρίπτεται τον υδράργυρο ςτα ςκουπίδια.
Καθαριςμόσ χαλιοφ
 Εάν είναι δυνατόν κόψτε το ςημείο όπου ζπεςε υδράργυροσ.
 Τυλίξτε το κομμάτι ϊςτε ο υδράργυροσ να εγκλωβιςτεί ςτο εςωτερικό.
 Τοποκετείςτε το κομμάτι και όλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιιςατε που
χρθςιμοποιιςατε για τον κακαριςμό -ςε πλαςτικι ςακοφλα. Κλείςτε ερμθτικά τθ ςακοφλα με
ταινία και τοποκετείςτε τθ ςε δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα ςτθν οποία αφοφ ςφραγίςετε βάλτε τθν
ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΥΔΑΓΥΟΥ».

την περίπτωςη που δεν θζλετε να κόψετε το χαλί:
 Χρθςιμοποιείςτε βαμβάκι, βρεγμζνο χαρτί κουηίνασ ι ςταγονόμετρο για να μαηζψετε τα
ςταγονίδια υδραργφρου.
 Τοποκετείςτε όλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιιςατε που χρθςιμοποιιςατε για τον
κακαριςμό -ςε πλαςτικι ςακοφλα. Κλείςτε ερμθτικά τθ ςακοφλα με ταινία και τοποκετείςτε τθ ςε
δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα ςτθν οποία αφοφ ςφραγίςετε βάλτε τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΟΧΗ
ΑΡΟΒΛΗΤΑ ΥΔΑΓΥΟΥ».

Καθαριςμόσ ςε μεγάλα, πορώδη αντικείμενα
Αν ο υδράργυροσ χυκεί ςε μεγάλα ι πολφτιμα αντικείμενα π.χ. καναπζ, χαλί που αποτελεί
οικογενειακό κειμιλιο, μπορεί να κάνετε τα ακόλουκα:
 Κακαρίςτε το αντικείμενο πολφ καλά ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ κακαριςμοφ υδραργφρου.
 Απομακρφνετε το αντικείμενο από το ςπίτι και αφιςτε το ςε ηεςτό καλά αεριηόμενο χϊρο
όπου να μθν ςυχνάηουν άνκρωποι και ηϊα. Μθν το βάλετε ςτο γκαράη.
 Ζθτιςτε από εξειδικευμζνο εργαςτιριο να ελζγξει εάν ζχει εξατμιςτεί όλοσ ο υδράργυροσ.
Θραφςη λαμπτήρα φθοριςμοφ ή λαμπτήρα υψηλήσ εκκζνωςησ (HID)
Μερικζσ λάμπεσ φκοριςμοφ (μακράσ διαρκείασ) περιζχουν ςτο εςωτερικό τουσ ατμοφσ
υδραργφρου οι οποίοι απελευκερϊνονται από αμάλγαμα υδραργφρου. Δεν περιζχουν ςτοιχειακό
μεταλλικό υδράργυρο. Η ποςότθτα του υδραργφρου είναι ςυνικωσ 3-5 mg (χιλιοςτά του
γραμμαρίου) και ςε κάποιεσ 1mg.
Μόλισ ςπάςει θ λάμπα, ανοίξτε γριγορα εξωτερικζσ πόρτεσ ι παράκυρα και εγκαταλείψτε
το δωμάτιο για 15 με 20 λεπτά.
Ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ κακαριςμοφ για τον υδράργυρο.
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■ Αντιμετώπιςη περιςτατικοφ μεγάλησ ζκταςησ
Ζκχυςθ υδραργφρου ςε ποςότθτα μεγαλφτερθ των 30 ml (406 γραμμαρίων) αποτελεί κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ και ο άμεςοσ χϊροσ κα πρζπει να εκκενωκεί. Μικρότερεσ ποςότθτεσ μποροφν
να κακαριςτοφν από το υπάρχων προςωπικό με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτει τισ απαραίτθτεσ
γνϊςεισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν θ ποςότθτα του υδραργφρου είναι μεγαλφτερη των 10 g
ςυνιςτάται, ο κακαριςμόσ να αναλαμβάνεται από εξειδικευμζνο ςυνεργείο. Επικοινωνιςτε με τθ
Γενικι Γραμματεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Τπ. Εςωτερικών, τηλ. 210 3359900. Μζχρι τθν
ζλευςθ ειδικϊν:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΟ ΧΩΟ. Εάν υπιρχαν άνκρωποι ςτο χϊρο όταν ςυνζβθ το ατφχθμα,
βεβαιωκείτε ότι δεν ζπεςε υδράργυροσ ςτα ροφχα τουσ, παποφτςια ι άλλα αντικείμενα
πριν εγκαταλείψουν το χϊρο. ΡΟΣΟΧΗ! οι εξερχόμενοι να μθν πατιςουν τθν περιοχι
όπου ζπεςε ο υδράργυροσ. Εκείνοι που ιρκαν ςε επαφι με υδράργυρο κα πρζπει να
οδθγθκοφν ςτο πλθςιζςτερο αςφαλζσ ςθμείο και να παραμείνουν εκεί μζχρι να γίνει
εκτίμθςθ τθσ μόλυνςθσ και να ολοκλθρωκεί ο κακαριςμόσ. Ο μολυςμζνοσ (αυτόσ που ιρκε
ςε επαφι) με υδράργυρο ρουχιςμόσ, παποφτςια ι άλλο αντικείμενο, κα πρζπει να
αφαιρεκοφν και να τοποκετθκοφν ςε διπλι πλαςτικι ςακοφλα, θ οποία πρζπει να
ςφραγιςτεί.
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Υπ. Εςωτερικϊν, τθλ. 210
3359900 ι/και τθν ΡΥΟΣΒΕΣΤΚΚΗ τθλ. 199.
ΜΕΚΩΣΤΕ ΤΗ ΙΕΜΟΚΑΣΚΑ ΤΟΥ ΧΩΟΥ. Πςο χαμθλότερθ θ κερμοκραςία, τόςο μικρότερθ
ποςότθτα ατμϊν υδραργφρου κα απελευκερωκεί ςτον αζρα. Οι ατμοί του υδραργφρου
είναι άοςμοι και άχρωμοι.
ΚΛΕΚΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΚΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΚΣΜΟΥ Θ ΚΛΚΜΑΤΚΣΜΟΥ για να μθν κυκλοφοριςει ο
αζρασ από το χϊρο του ατυχιματοσ ςε άλλα ςθμεία του ςπιτιοφ ι του κτιρίου.
ΚΛΕΚΣΤΕ τισ ΕΣΩΤΕΚΚΕΣ ΡΟΤΕΣ που οδθγοφν ςε άλλα δωμάτια και ΑΕΚΣΤΕ ΤΟ ΧΩΟ
ΟΡΟΥ ΧΥΙΗΚΕ Ο ΥΔΑΓΥΟΣ ανοίγοντασ παράκυρα ι εξϊπορτεσ.
Εάν θ ζγχυςθ του υδραργφρου ζχει γίνει κοντά ςε αποχζτευςθ, ςκεπάςτε με χαρτοταινία
το άνοιγμα του ςωλινα τθσ αποχζτευςθσ, ϊςτε να μθν διαρρεφςει από εκεί.
Εάν ζχετε διακζςιμο, μπορείτε να ρίξετε ςτερεό κείο (κειάφι) επάνω ςτον υδράργυρο, διότι
ο τελευταίοσ αντιδρά με το κείο και ςχθματίηει ζνωςθ (ςουλφίδιο) θ οποία δεν είναι
πτθτικι.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΑΚΣΜΟ ΑΡΟ ΤΟ ΕΞΕΚΔΚΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΓΕΚΟ ςυνεχίςτε τον αεριςμό του
χϊρου ϊςτε να ανανεωκεί πλιρωσ ο αζρασ του χϊρου με ατμοςφαιρικό αζρα.

Κατάλογοσ Αδειοδοτημζνων εταιρειών & εγκαταςτάςεων για διαχείριςθ
επικινδφνων αποβλιτων
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