
 

 
 
 

Vejledning i returnering af brugte test-kit til Hach  
 
Returnering af brugte test kit-til Hach sker i henhold til de danske affaldsregulativer. 
 
Transportregulativ 
Brugte test-kit transporteres under den simple transportregulering LQ (Limited Quantities = 
Begrænset mængde). Hver transportkasse må kun indeholde et bestemt antal test-kit (se skema). 
Antallet af transportkasser pr. leverance er ubegrænset. 
 
Transport af reagenser i begrænset mængde (LQ) giver flg. fordele: 

o Ingen transportdokumenter, hvilket er krævet for transport af farligt gods. 
o Leverancen kan sendes med almindelig post eller transportfirmaer. 

 
Fakta om returneringssystemet: 
Hach i Danmark modtager de brugte test-kit og kontrollerer, at korrekt papkasse er anvendt til 
forsendelsen, samt kassen er pakket og mærket korrekt. Herefter transporteres de brugte 
reagenser fra Danmark til Hach i Düsseldorf, hvor vores miljøcenter ligger. 
 
Test-kittene gennemgår forskellige genbrugsprocesser.  
Resultat: over 70 % af test-kittene genbruges. Reagenserne genbruges ikke til kuvettetest, da det 
kræver ultra rene væsker. I stedet anvendes de til mange industrielle formål; glas genbruges til 
byggematerialer, PE-flasker bliver til granulat og plastembalage bliver til folie og koste.  
 
For samtlige forsendelser gælder følgende regler: 
- Hach skal have fuldmagt fra kunden for at kunne sende brugte test-kit til genbrugscentret. 

Kontakt os, hvis der ikke foreligger en fuldmagt. 
 
- Kuvetterne skal returneres siddende i plasticblisterne samt i tilhørende test-kitpakning.  
- De enkelte test-kitpakninger må ikke lukkes med tape. 
 
- Gruppe A1, A2 og B skal pakkes i hver sin kasse. Kassen skal mærkes med gruppenavn 

           (A1, A2 el. B). 
 
- Papkasserne, hvori test-kit returneres, kan bestilles hos Hach.  
- Varenummer: EYF558 (passer til 40 æsker) og EYF565 (passer til 15-20 æsker).  
- Papkasserne skal være intakte og stabile og aflukkes med bred tape. 

 
- Test-kitpakningerne skal stå fast i kassen. Maximum vægten på 25 kg må ikke overskrides. 
 

- Der skal anvendes fyldmateriale (af papir eller cellulose) i bunden og toppen af kassen, 
således at væske ved evt. lækage opsuges (leveres sammen med papkasserne bestilt hos 
Hach). 

 
- Papkassen skal forsynes med både afsender- og modtageradresse  
- (udfyldt med antal test-kit samt firmanavn) 

 
- Kassen skal tydeligt mærkes med LQ mærkat (Limited Quantities = Begrænset mængde).  
- LQ mærkat kan uden beregning bestilles hos Hach (1 LQ mærkat pr. kasse) 

 
- Transport til Hach betales af afsender. 

 
- Hvis reglerne vedr. forsendelser ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at fakturere 

kunden et gebyr på op til 2.500 kr. 
 

 

 



 

 

Test-kitgrupper samt max. antal test-kitpakninger pr. kasse 

 

Gruppenavn Gruppe-
beskrivelse 

Godkendte returreagenser Max. antal test- 
kitpakninger pr. 
papkasse  

 
 

A1 

 

Hach Lange  
kuvette- og 
pipettetest 
 

LCAxxx, LCKxxx, APCxxx, 
LCW025, LCW053, LCW058, LCW510, 
LCW901, LCW902, LCW905, LCW907, 
LCW908,  
LCW954, LCI400, LCI500 

 
       Max 25 kg 

 ca. 40 pk. 

 
 
 

A2 

 
Hach 
kuvette test 
(Test’N Tube) 

2125851, 2125951, 2345852, 2345952, 
2415851, 2415951, 2604545, 2604945, 
2605345, 2606945, 2608345, 2623451, 
2672245, 2714100, 2742545, 2742645, 
2742745, 2760345, 2760445, 2767245, 
2767345, 2815945 

 
         
       Max 25 kg 

  ca 40 pk. 

 
B 

Hach Lange  
kuvette test 
(cyanidholdige) 

LCK306, LCK308, LCK360, LCW032 
(IKKE LCW532) 

       Max 25 kg 
  ca 40 pk. 

 
 
 

LQ mærkat (påsættes kassen):  
 
 

 
Hvis der er spørgsmål i forbindelse med returneringen, står vi naturligvis til rådighed med råd og 
vejledning på tlf. 36 77 29 11 eller info-dk@hach.com 
 
Brugte test-kit sendes til: Hach Lange ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj 

 
Venligst udfyld nedenstående og læg i kassen med de brugte test-kit (kopi udenpå): 

 

Firmanavn:  

Kontaktperson:  

Adresse:  

Telefon:  

Kundenummer:  

Bemærkning:  

Dato:  

Underskrift:  
 

Gruppe: A1 A2 B 

Antal test kit pakninger i alt    

Antal papkasser i alt    
       
    Revideret November 2015 
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