SEPARAÇÃO DE RESIDUOS evitar reutilizar descartar de forma certa
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BATERIAS

SIM
jornais, revistas
prospectos(publicidade)
papel para escrever e
impressão
livros
calendários e cadernos
bolsas para envelopes
recortes de papel da
destruição de processos
caixas de papelão cortadas
caixas de pizza e cigarros
lenços de papel (limpos)
rolos de papel de cozinha
sacos de papel Kraft,
como bolsas, sacos de
pão…

NÃO
papel de cera
papel higiênico, como lenços
de papel e guardanapos
papel revestido
fotos
etiquetas
celofane
lenços de papel (sujos)
papel manteiga para uso
culinário
papel térmico
(por ex. bilhetes de estacionamento ou ônibus)
…tudo para o resíduo não
reciclável

SIM
copos de iogurte
embalagens compostas
(por ex. embalagens de
batatas chips)
papelões para bebidas
(por ex. Tetra Pak)
sacolas
filmes para embalagens
garrafas e recipientes plásticos
embalagens vazias para
medicamentos
flocos de isopor (material de
enchimento)
embalagens tipo blister
vasos de flores
(Ø inferior a 10 cm)
isopor para embalagens
rolhas (vinho)

NÃO
brinquedos
CDs/DVDs
tubos e mangueiras
objetos de uso doméstico
móveis para jardim
isopor para construção civil
filmes de cobertura
…tudo para o resíduo não
reciclável

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

embalagens de vidro coloridas e
incolores vazias, como:

latas de bebidas e conservas de alumínio ou
folha-de-flandres
barricas tipo party
laminados, taças e tubos
de alumínio
conchas de comida, conchas para alimentação
animal
fechos atarraxados de
metal, laminados de
tampas e alumínio, rolhas
tipo coroa
latas de tintas e vernizes
sem resíduos
peças miúdas de metalvelho (p.ex. pregos ou
parafusos)

resíduos de frutas, legumes
e comidas
produtos alimentícios
deteriorados
cafés e chás, inclusive
filtros de papel
cascas de ovos
flores cortadas
papel de cozinha
folhas
resíduos de carne e peixe
cascas de frutas do sul
(p.ex. bananas, laranjas)
plantas de vasos
(sem vaso)
papel de jornal e sacos de
papel, usados para a
coleta prévia

varreduras
sacolas de aspirador
de pó
fraldas
artigos de higiene
sujeiras de animais
pequenos e gatos
cinzas
lâmpadas
embalagens muito sujas
objetos de uso estragados
e peças de roupas
papel térmico (p.ex.
tíquetes estac.ou ônibus

oleos e gorduras minerais
lacas e tintas velhas
contendo solvente,
solventes
químicos
produtos e proteção de
plantas e combate a
pragas
latas de spray (embalagens a gás pressurizado)
remédios

garrafas em todos
tamanhos e formas
garrafas de vinho e de
bebidas alcoólicas
vidros de gargalo largo ou
de conservas
vidros de uso único
pequenas garrafas ou
frascos para perfume e
cosméticos

NÃO
louça de vidro (panelas,
tampas de vidro)
vidro liso, como janelas e
espelhos
vidro de cristal
copos de vidro
…tudo para o resíduo não
reciclável ou para a ASZ
lâmpadas
…para a coleta de materiais e
resíduos perigosos
ou para a ASZ
porcelana
…para entulho mineral de obras
fechos
…para embalagens metálicas
ou plásticas
garrafas com restos de
material
…esvaziar e depois depositar
no recipiente para vidros

NÃO
embalagens compósitas
(blisters de remédios)
papelões compósitos para
bebidas
…para as embalagens
plásticas
peças grandes de sucata
de ferro
…para a sucata
latas de tintas e vernizes
com resíduos
…para os resíduos perigosos

NÃO
sacos ou bolsas de plástico
…para as embalagens plásticas
plásticos biodegradáveis
…para o resíduo não reciclável
ou as embalagens plásticas
cinzas
artigos de higiene
areia para gatos e fezes de
animais de pequeno porte
…para o resíduo não reciclável
medicamentos
…devolução para a farmácia
ou para os resíduos perigosos
café em cápsulas individuais
…para o resíduo não reciclável
ou para a coleta de cápsulas
de café

NÃO
resíduos perigosos
materiais e embalagens
velhos
aparelhos elétricos e
telefones celulares
baterias e pilhas
lixo biológico
…tudo para as correspondentes coletas de materiais ou
embalagens velhos
lâmpadas econômicas
lâmpadas fluorescents
…tudo para a coleta de
resíduos perigosos ou
para a ASZ
medicamentos
…devolução para a farmácia
ou para os resíduos perigosos

SIM
baterias de aparelhos
baterias e acumuladores
de lítio
…descolar os polos e nas
baterias de litio
baterias de lítio /e pilhas
(celulares, Ferramentas-E)
…colar polos para as
baterias de litio
aparelhos com baterias/
pilhas de lítio não removíveis
(tablet, escova de dentes-E)
…para aparelhos elétricos
velhos com baterias/pilhas
de lítio não removíveis
baterias de veículos
(baterias de partida)
…para as baterias de veículos

NÃO

NÃO

dispersão não solvente
…para resíduos não recicláveis
garrafas de gás
extintor de incêndio
…de volta ao revendedor /
fabricante

baterias úmidas de
níquel-cádmio (NiCd) de
geradores de emergência
…devolver ao distribuidor/
fabricante

APARELHOS
COS VELHOS

SIM
aparelhos eletricos com
plugue
máquinas de lavar
fornos-E
telas
apar. de refrigeração e
congelamento, incl. ar cond.
móvel
aparelhos pequenos
(celulares,secadores,
escova de dente elétrica)
lâmpadas fluorescentes
lâmpadas de economia
de energia
meios de iluminação-LED
bombas térmicas
aparelhos de refrigeração
industriais

NÃO
pilhas e baterias
…para as baterias de aparelhos
baterias/pilhas de lítio
…para as baterias de lítio

filtros de poeira e ar
cartuchos de toner para
copiadoras
cartuchos de silicone
…tudo para lixo não reciclável

aparelhos com baterias/
pilhas de lítio não removíveis
(tablet, escova de dentes
elétrica)
…para os aparelhos elétricos
com não removíveis baterias
de lítio

fibrocimento
…para a empresa de cobrança
de dívidas

baterias de carros
(baterias de partida)
…para as baterias de carros

materiais e embalagens
antigos
…para correspondentes
coleções de materiais ou
embalagens antigas

aparelhos elétricos funcionas
…reúso; adicionar à
reutilização
aparelhos com baterias/
pilhas de lítio
…remover baterias e pilhas e
descartar separadamente

Evitar resíduos no lar
Um serviço de sua Prefeitura e da União do Meio Ambiente. Outras informações em www.umweltv.at/richtig-trennen

Serviço de download em vários idiomas no site

