
Lampa UVC bezpośredniego działania EXTERYA 3  
! Środki bezpieczeństwa ! 
1. Światło UVC może powodować poparzenia skóry i oczu (zapalenie rogówki i spojówki). Jeśli istnieje konieczność 
przebywania personelu w pomieszczeniu aktualnie naświetlanym to konieczna jest ochrona całego ciała ubraniem, 
rękawiczkami i przyłbicą lub innymi przedmiotami ochraniającymi skórę głowy i twarz przed bezpośrednim 
napromienianiem. Jedynie bezpośrednie narażenie ma szkodliwe działanie. UVC nie penetruje przez okna, okulary i 
większość tworzyw przezroczystych. 
 
2. Należy chronić zwierzęta i rośliny przed bezpośrednim napromienieniem. Na zwierzęta efekt oddziaływania jest 
taki sam jak na ludziach.  
 
3. Kolory mogą bleknąć przy długiej ekspozycji na UVC. Należy chronić obrazy i inne wartościowe kolorowe 
przedmioty. Białe tworzywa plastikowe mogą nieco żółknąć pod wpływem długiej, intensywnej ekspozycji. 
 
4. Po intensywnym naświetlaniu dobrze jest wietrzyć pomieszczenie przez parę minut by pozbyć się śladu zapachu po 
dezynfekcji. Źródło tego zapachu nie jest jednak szkodliwe dla człowieka. 
 
5. W sytuacji zbicia lampy: NIE DOTYKAJ JEJ GOŁYMI DŁOŃMI. Wietrz pomieszczenie przez 30 minut. Postępowanie z 
rtęcią wymaga szczególnej ostrożności. Ryzyko kontaktu z rtęcią jest jednak znikome jeśli świetlówka jest pokryta 
folią antyrozbryzgową, która trzyma zawartość zbitej lampy w środku. W innym wypadku zalecamy ubranie 
podwójnych rękawiczek i unikanie bezpośredniego kontaktu ze zbitym szkłem. Zawartość zbitej świetlówki umieść w 
plastikowym pojemniku/ szczelnej torebce foliowej i szczelnie ją zamknij. Nie wolno do pozbywania się stłuczonej 
lampy używać odkurzaczy i narzędzi, np. ścierek, które służą czyszczeniu przedmiotów mających kontakt z żywnością. 
Nie wolno odpadów rtęciowych wyrzucać do koszy na śmieci. By dowiedzieć się gdzie możesz pozbyć się odpadów 
rtęci, skontaktuj się z lokalnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Prawidłowe postępowanie uchroni użytkownika lampy przed intoksykacją rtęcią oraz toksycznym zanieczyszczeniem 
środowiska. 
 

! Safety measurements ! 
1. UVC lighting can cause skin and eyeburn. If you have to work in the presence of a working lamp – cover your body 
and face with gloves, clothing and a face shield. Only direct light has a damage potential. UVC doesn’t penetrate 
through windows, glasses and most see through materials. 
 
2. Please protect animals and plants from direct UVC exposure.  Animals are harmed the same way as humans. 
 
3. Certain colourfull materials can fade due to prolonged UVC exposure. Be sure not to use it in presence of 
paintings. White materials such as plastic can get a little yellow discoloration from long, intense exposure.  
 
4. It is good practice to air the disinfected room for a couple minutes to get rid of any residual fragrance. The source 
of the scent is not known to be harmful to humans though. 
 
5. In case of lamp breaking: DO NOT APPROACH THE GLASS WITHOUT GLOVES. Air the room for around 30 minutes 
first. Mercury has to be handled with special care unless your lamp is wrapped in a teflon foil that prevents the 
content of lamp spilling. We recommend using two layers of gloves while handling a broken lamp. You should avoid 
direct contact with the glass. For glass disposal, put it in a thick plastic bag and close it tight. You must not use 
vacuum cleaners, objects that have contact with food or home trash bins to dispose mercury. Contact your local 
hazardous waste disposal service. For UK find it via www.gov.uk/hazardous-waste-disposal 
 


