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|

|

مواد مضر

دستگاه
الکترونیکی

بله

دستگاه الکترونیکی
ماشین لباسشویی
اجاق الکتریکی
مانیتور
یخچال و فریزر شامل تهویه
مطبوع سیار
دستگاههای کوچک (موبایل،
سشوار ،مسواک برقی)
المپ فلورسنت
المپ کممصرف
المپ LED
پمپ حرارتی
ذخیرهساز حرارتی در شب

خیر

باتری شارژی و باتری
...مخصوص باتری دستگاه
باتری لیتیومی  /باتری شارژی
...به باتریهای لیتیوم
دستگاه فاقد باتری لیتیومی
جداشدنی/باتری شارژی
(تبلت ،مسواک برقی)
...به وسایل برقی همراە قابل
جابجایی نیست
باتریهای لیتیومی
باتری خودرو (باتری
استارتر)
...به باتریهای وسیله نقلیه
دستگاه برقی سالم
...استفاده مجدد؛ بازیافت
دستگاههای لیتیومی
باتری/باتریهای قابل شارژ
...باتری و باتری شارژی
بردارید و جدا کنید
برای از بین بردن

سایر زبالهها

زباله زیستی

فلز ،بستهبندی

شیشه ،بستهبندی

پالستیک ،بستهبندی

کاغذ باطله

باتری

بله

باتری دستگاه
باتری دکمهای
...مخصوص باتری دستگاه
باتری لیتیومی و شارژی (تلفن
همراه ،ابزار الکتریکی)
...پوشش قطب و باتری لیتیومی
دستگاههای فاقد باتری لیتیومی
جداشدنی/باتری شارژی (تبلت،
مسواک برقی)
...مربوط به دستگاههای برقی
قدیمی فاقد باتری لیتیومی
جداشدنی/باتری شاری
باتری خودرو (باتری استارتر)
...در خصوص باتری خودرو

خیر

نیکل کادمیم
( )NICdباتری تر ژنراتور
اضطراری
...بازگشت به معاملەکنندە/
شرکت تولیدکننده

بله

چربی و روغن معدنی
رنگ و وارنیش کهنه حاوی
حالل ،حالل
مواد شیمیایی
مواد محافظتی از گیاهان و
حشرهکش
قوطی اسپری (بسته هوای
فشرده)
دارو

خیر

دیسپرسیون فاقد مواد حالل
...بە سایر زبالەها
کپسول گاز
کپسول آتشنشانی
...بازگشت به معاملەکنندە/
شرکت تولیدکننده
فیلترهای گرد و غبار
کارتریج تونر دستگاه کپی
کارتریجسیلیکون
...همەچیز دربارە سایر
زبالەها
سیمان آزبست
...بە شرکت موجود
مواد زائد و بستهبندی
...به مربوطه مجموعه مواد و
بستەبندی استفادەشده

بله

زباله حاصل از جارو کردن
کیسه جاروبرقی
پوشک
لوازم بهداشتی
فضوالت گربه و حیوانات
کوچک
خاکستر
حباب المپ
بستهبندی خیلی کثیف
ظروف شکسته و لباس
کاغذ حرارتی (مثل بلیت
اتوبوس یا پارک)

خیر

مواد مضر
مواد و بسته بندی قدیمی
دستگاه الکترونیکی و موبایل
باتری
زباله زیستی
...همه به مناسب مجموعه مواد
و بستەبندی استفادە شده
المپ کممصرف
المپ فلورسنت
...همه چیز در مورد گردآوری
مواد مشکل ساز یا به ASZ
دارو

...برگشت به داروخانه یا به
مواد مشکل ساز

بله

بله

پسماند میوه ،سبزیجات و غذا
مواد غذایی فاسد
تفاله چایی و قهوه شامل فیلتر
کاغذی
گل جدا شده از شاخه
رول دستمال کاغذی آشپزخانه
برگ
باقیمانده گوشت و ماهی
پوست میوههای گرمسیری
(مانند موز و پرتقال)
گیاهان گلدانی (بدون گلدان)
کاغذ روزنامه و ساک کاغذی
که برای جمعآوری زباله مورد
استفاده قرار میرگیرند

قوطی کنسرو یا نوشیدنی
آلومینیومی یا ورق حلبی
بشکه مشروب
فویل ،لیوان و تیوپ آلومینیومی
ظرف غذا و ظروف غذای
حیوانات
پیچ فلزی ،فویل درپوش
آلومینیومی ،سر نوشابه
قوطی کامالً خالی رنگ و
وارنیش
فلزات کهنه و ریز (مانند میخ
یا پیچ)

خیر

خیر

ساک یا کیسه پالستیکی
...به بسته بندی پالستیکی
پالستیک زیست تخریبپذیر
...به سایر زبالەها یا به
بسته بندی پالستیکی
خاکستر
لوازم بهداشتی
فضوالت گربه و حیوانات
کوچک
...همە چیز دربارەی زبالەهای
خانگی
دارو
...به مواد مشکل ساز
قهوه داخل کپسول
...به سایر زبالەها یا
به مجموعه کپسول قهوه

بسته نانوکامپوزیت (بسته حبابی
دارو)
کارتن کامپوزیت نوشیدنی
...به بستەبندی پالستیکی
ضایعات آهن بزرگ
...به آهن قراضه
قوطی کامالً خالی نشده رنگ و
وارنیش
...به مواد مشکل ساز

جلوگیری از تولید زباله در خانه.
خدمتی از سوی شهرداری و انجمن محیط زیست .برای کسب اطالعات بیشتر به  www.umweltv.at/richtig-trennenرجوع کنید.
دانلود به زبان های مختلف از وب سایت.

بله

بستهبندی شیشهای رنگی و
بیرنگ مانند:
بطری در هر شکل و اندازه
بطری شراب و عرق
بطری دهان گشاد و بطری
شیشهای های شیشه ای
بطری قفلشونده
بطری کوچک عطر و مواد
آرایشی

خیر

وسایل آشپزی (قابلمه و در ای)
شیشه مسطح مثل پنجره و آینه
لیوان کریستال
لیوان شیشهای
...همە چیز دربارەی زبالەهای
خانگی یا بە لیوان شیشهای ASZ
المپ
...برای جمع آوری مواد مشکل
ساز یا به ASZ
ظروف چینی
...به آخال معدنی

اتصاالت
...برای بستەبندیهای فلزی یا
پالستیکی
بطری حاوی پسماند
...خالی و سپس وارد آن
شوید
ظرف شیشه ای

بله

سطل ماست
بسته نانوکامپوزیت
(مثل بسته چیپس و بستهبندی)
پاکت آبمیوه (مثل تتراپاک)
ساک دستی
بندی فویل بسته
قوطی و بطری پالستیکی
بسته داروی خالی
استر(مواد پر کردنی)
قطعات پلی
بندی حبابی بسته
متر(سانتی10کمتر از
Øگلدان)
پلیاستایرن بستهبندی
چوب پنبه (بطری شراب)

اسباببازی

خیر

 CDو DVD

لوله و شیلنگ
اسباب خانه
مبلمان حصیری
بلوک پلیاستایرن
فویل پوششی
...همە چیز دربارەی زبالەهای
خانگی

بله

روزنامه ،مجله
بروشور (تبلیغاتی)
کاغذ ویژه چاپ و نوشتن
کتاب بدون چسب پشت
تقویم و دفترچه یادداشت
پاکت
رشته کاغذی حاصل از ریز
کردن کاغذ
کارتن خراب
قوطی سیگار و جعبه پیتزا
دستمال کاغذی (تمیز)
رول دستمال کاغذی آشپزخانه
پاکت محکم کاغذی مانند ساک
دستی کاغذی و پاکت نان و
غیره

خیر

کاغذ مومی
دستمال بهداشتی مثل دستمال
جیبی و دستمال سفره
دارکاغذ روکش
عکس
برچسب
سلوفان
دستمال کاغذی (کثیف)
کاغذ روغنی
کاغذ حرارتی
(مثل بلیت اتوبوس یا پارک)
...همە چیز دربارەی زبالەهای
خانگی

