Resíduos mais comuns produzidos em oficinas de reparação de automóveis
Código
Designação do Resíduo
LER1
08 01
Resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes:
08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes
orgânicos ou outras substâncias perigosas
08 01 15* Lamas aquosas contendo tintas e vernizes com
solventes orgânicos ou outras substâncias perigo
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo
solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas.
13 02
Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados:
13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação.
13 05
Conteúdo de separadores óleo/água:
13 05 02 Lamas provenientes dos separadores óleo/água.
15 01
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados
de embalagens, recolhidos separadamente):
15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas.
15 01 11*

15 02
15 02 02*

16 01

16 01 03
16 01 07*
16 01 08*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21*
16 01 99
16 05
16 05 04*
16 06
16 06 01*
16 08
16 08 01

1

Observação

Lamas produzidas em cabines
de pintura

Embalagens
metálicas
contaminadas e embalagens
plásticas contaminada
Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob Sprays vazios
pressão, com uma matriz porosa sólida perigosa (por
exemplo, amianto).
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e
vestuário de proteção:
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de Filtros de ar, Filtros de Pintura,
óleo não anteriormente especificados), panos de Papel de Pintura, Panos
Filtros
de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por absorventes,
combustíveis e absorvente
substâncias perigosas
Veículos em fim de vida de diferentes meios de
transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e
resíduos do desmantelamento de veículos em fim de
vida e da manutenção de veículos (exceto 13, 14, 16 06
e 16 08):
Pneus usados.
Filtros de óleo.
Componentes contendo mercúrio
Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11.
Fluidos de travões
Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas
Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14.
Metais ferrosos
Chaparia não Contaminada
Metais não ferrosos
Jantes de alumínio
Plástico
Para‐choques
Vidro
Vidro dos automóveis
Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 07 a
16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
Outros resíduos não anteriormente especificados
Calços de travão
Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos
fora de uso:
Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) Fluido do ar condicionado
contendo substâncias perigosas
Pilhas e acumuladores:
Acumuladores de chumbo
Baterias
Catalisadores usados:
Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio,
ródio, paládio, irídio ou platina (exceto 16 08 07)

Os resíduos perigosos na LER estão identificados com o asterisco *

