
Utylizacja i użytkowanie świetlówek kompaktowych   (CFL). 

W niniejszej informacji Onninen chciałby zapewnić dostęp do wszelkich niezbędnych danych 

potrzebnych  do bezpiecznego usuwania i użytkowania świetlówek kompaktowych (CFL) np. : 

- Co należy zrobić ze świetlówką kompaktową, gdy się wypali?  

- Jaka jest właściwa procedura utylizacji ?  

- Co należy zrobić, jeśli świetlówka kompaktowa stłucze się lub zużyje?  

- Czy powinno się uważać w jakiś szczególny sposób na domowe użytkowanie świetlówek 

kompaktowych lub czy ich użytkowanie wymaga jakichś specjalnych środków ostrożności?  

 

 

 

Domowe użytkowanie świetlówek kompaktowych jest bezpieczne.  

Gdy świetlówki kompaktowe są włączone (zapalone) nie uwalnia się rtęć i o ile są użytkowane 

właściwie nie stanowią żadnego zagrożenia. 

Jakkolwiek, pamiętać należy o tym i mieć to na uwadze, że świetlówki kompaktowe wykonane są 

ze szklanych rur i co oczywiste, upuszczone mogą się potłuc, podobnie i pęknąć, jeśli zostaną 

zbyt mocno ściśnięte/ uchwycone ręką .  

Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania świetlówki kompaktowej z opakowania, 

podczas jej instalowania, lub wymieniania na inną. 

Zawsze należy wkręcać i wykręcać świetlówkę kompaktową z oprawy, trzymając za jej 

podstawę (korpus lub gwint). W żadnym wypadku nie wolno  robić tego na siłę, jak również 

trzymając za część szklaną.  

 

Zużyte świetlówki kompaktowe winne być poddane właściwej utylizacji. 

Co powinno się zrobić jeśli świetlówka kompaktowa wybuchnie? Jak wygląda poprawna 

procedura jej utylizacji? 

 

W Europie wszystkie świetlówki kompaktowe muszą być utylizowane jako odpady kategorii 

specjalnej tak jak pozostałe źródła światła zawierające rtęć.  

Ponadto, w związku z dyrektywami WEEE w UE europejski przemysł oświetleniowy został 

zobligowany do powołania ogólnoeuropejskiej infrastruktury recyklingu dla wszystkich lamp/ 

źródeł światła tzw. wyładowczych (w tym świetlówek kompaktowych), odpowiedzialnej za 

recykling rtęci, jak również innych metali, szkła etc.  

 

Wszystkie świetlówki kompaktowe są oznakowane logo z przekreślonym koszem na śmieci na 

kółkach, co oznacza, że konsumenci powinni przekazywać te z nich, które się zużyły do 

istniejących, lokalnych składowisk odpadów.  

 



Aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy WEEE (Dyrektywa o zużytym sprzęcie 

Elektrycznym i elektronicznym) skontaktuj się najbliższą organizacją odzysku np. (AURAEKO, 

Elektroeko). 

 

 Co należy zrobić, jeśli świetlówka kompaktowa się potłucze? Jeśli tak się zdarzy, nie wolno 

panikować należy natomiast podjąć następujące kroki: 

 - przewietrzyć pomieszczenie przez 20-30 minut  

- nie używając odkurzacza za to używając rękawic usunąć/ pozbierać potłuczone kawałki 

- wszystkie rzeczy, jakie zostały wykorzystywane do sprzątnięcia tego, co wyciekło powinny być 

traktowane jako "uniwersalne odpady " lub oddane do utylizacji do lokalnego punktu 

utylizacyjnego źródeł światła 

- przed ponownym użyciem oprawy należy usunąć z niej wszystkie uszkodzone/ potłuczone 

elementy uszkodzonej świetlówki kompaktowej, nie zapominając, by tę czynność poprzedzić 

wyłączeniem zasilania! 

 

 

Utylizacja świetlówek kompaktowych:  

Postępuj zgodnie ze wskazówkami utylizacyjnymi świetlówek kompaktowych, a dotyczących 

takich spraw jak: farba, baterie, termostaty i inne przedmioty gospodarstwa domowego, mogące 

okazać się niebezpieczne w obsłudze, świetlówki kompaktowe należy usuwać w odpowiedni 

sposób.  

Nie wyrzucaj świetlówek kompaktowych do odpadów/ śmieci domowych skoro istnieją lepsze -  

bezpieczniejsze opcje rozwiązania tego problemu.  

Jeśli lokalna agencja zarządzania odpadami nie oferuje żadnych innych opcji oprócz traktowania 

świetlówek kompaktowych jako śmieci z gospodarstw domowych należy je umieszczać w 

plastikowych, szczelnych torbach i dopiero wtedy wyrzucać do kosza. 

 

Jeśli natomiast miejscowa agencja odpadów utylizuje odpady komunalne poprzez spalanie - 

należy, sięgając poszukać w dalszej odległości właściwy punkt odbioru uszkodzonych 

świetlówek kompaktowych, gwarantujący ich właściwą utylizację.   

Nigdy nie wysyłaj świetlówek kompaktowych lub innych produktów zawierający rtęć do 

spalarni! 

Hurtownie i sklepy mają obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu elektronicznego i 

elektrycznego do utylizacji. 

 


