TUDJA, HOGY...

MŰANYAG

A LEGJOBB HULLADÉK A NEM
KITERMELT HULLADÉK!
•

Vásároljon észszerűen és minimalizálja
a fogyasztást

•

Kerülje az egyszer használatos
csomagolásokat és a feleslegesen
csomagolt élelmiszereket

•

Vásárláshoz vigyen tartósan
használható saját táskát

•

A csomagolásokból származó szemét
mennyisége állandóan növekszik, és
átlagosan ez teszi ki a háztartási hulladék
45%-át?

•

Az 1 főre eső mostani átlagos kőolaj
fogyasztás mellett a jelenlegi kőolaj
tartalékok 13 év alatt kimerülhetnek?

•

1 tonna összegyűjtött használt papír 17 fát
megment?

•

30 PET-palack szükséges egy új fleece
kabát gyártásához?

•

Európában az üvegpalackok több mint
90%-a újrahasznosított üvegből készül?

•

A használt papír újra feldolgozható és akár
6 alkalommal használható még új papír
előállításához?

•

1 kg vashulladék újrafeldolgozásával 2 kg
szén, 4 kg vasérc, 4 perc 20 másodperc
munka takarítható meg?

•

1 db alumínium doboz
újrahasznosításával annyi villamos
energiát takarítunk meg, ami
elég lenne egy számítógép vagy
televízió 3 órányi működéséhez?

NE DOBJON MINDENT
EGY KONTÉNERBE
és KAPCSOLÓDJON
BE TELEPÜLÉSE
HULLADÉK
SZELEKTÁLÁSI
RENDSZERÉBE!

ÚTMUTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ A RECOBALLAL
ÜVEG, amit a zöld zsákokba GYŰJTÜNK:

ÜVEG

szennyeződésmentes élelmiszeres
és italos üvegpalackok, befőttes
üvegek, különböző üvegtárgyak,
tiszta temetői üvegmécsesek.

NEM GYŰJTJÜK:

JAVASLATUNK:

izzólámpák, fénycsövek,
kerámia, porcelán, tükrök,
autóüveg, drótüveg, PC és TV
képernyők.

A palackokból és üvegekből
kiöblítjük az ételmaradékot.
Az üveget nem törjük össze.
A mécseseket, amikben
viaszmaradék és fémkarika
található, a KUKÁBA dobjuk.

MŰANYAG, TETRA-PAK, FÉM, amit
a sárga zsákokba GYŰJTÜNK:

M Ű A N YA G

PAPÍR

PET-palackok minden színben,
élelmiszerek és kozmetikumok
műanyag csomagolása,
tejtermékek dobozai, tojástartók,
műanyag táskák és zacskók,
polisztirol csomagolóanyagok,
többrétegű kombinált
csomagolóanyagok, például
üdítős dobozok, alumínium italos
dobozok, konzervdobozok, üvegek
fém kupakjai, spray flakonok.

PAPÍR, amit a kék zsákokba és
az iskolai hulladéktárolókba
GYŰJTÜNK:

füzetek, folyóiratok, szórólapok,
könyvek kemény borító nélkül,
papírzacskók, katalógusok,
újságok, keménypapír- és
kartondobozok.

KÖZSÉG

JAVASLATUNK:

NEM GYŰJTJÜK:

vegyszerek és veszélyes anyagok
csomagolása, édességek,
tésztafélék csomagolása,
szennyezett fólia, gumi,
habszivacs, felfújható medencék,
kávé és instant levesek
többrétegű csomagolása.
NEM GYŰJTJÜK:

alumínium fóliás papír,
rétegelt csomagolás,
használt konyhai
papírtörlők és papír
zsebkendők, papír
pelenkák, dobozok
ragasztószalagja.

A dobozokat, flakonokat
kiöblítjük, és amennyiben
lehetséges, térfogatulat
összenyomjuk minimális
méretre. Préselés után
a palackot lezárjuk
a kupakjával. Az üdítős
dobozokat kilapítjuk.

JAVASLATUNK:

A papírdobozokat
szétszedjük, összenyomjuk
vagy elvágjuk, hogy ne
foglaljanak sok helyet.

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZELEKTÁL!

