SEPARÁCIA ODPADU prevencia opätovné využitie likvidácia
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Zberový

papier

ÁNO
noviny, ilustrované
(reklamné) prospekty
papier na písanie, tlačový papier
knihy
kalendár a zošity
obálky
odrezky papiera zo zničenia
spisov
rozložené lepenkové škatule
škatule od pizze a cigariet
papierové vreckovky (čisté)
kuchynské rolky
pevné papierové vrecia, ako
tašky, vrecká na chlieb

NIE
voskovaný papier
hygienický papier, ako
vreckovky a servítky
poťahový papier
fotky
etikety
celofán
papierové vreckovky (špinavé)
papier na pečenie
termopapier
(napr. parkovací alebo
autobusový lístok)
…všetko do zvyškového
odpadu

Plast
obaly

ÁNO
téglik od jogurtu
kompozitné obaly (napr. obaly
od zemiakových lupienkov)
kartóny z nápojov
(napr. Tetra Pak)
tašky
obalové fólie
plastové fľaše a kanistre
prázdne obaly od liekov
fixačné telieska z polystyrénu
(plniaci materiál)
blistrové obaly
kvetináče
(Ø menší ako 10 cm)
obalový polystyrén
korky (víno)

NIE
hračka
CD/DVD
rúry a hadice
domáce potreby
záhradný nábytok
stavebný polystyrén
krycie fólie
…všetko do zvyškového
odpadu

Sklo
obaly

ÁNO
prázdne farbené a bezfarebné sklenené obaly, ako:
fľaše vo všetkých veľkostiach
a formách
víno a fľaše z alkoholických
nápojov
poháre so širokým hrdlom
alebo zaváraninové poháre
uzatváracie poháre
malé fľašky a flakóny pre
parfém a kozmetiku

NIE
kuchynský riad (hrnce, kryty
zo skla)
ploché sklo, ako oknové sklo
a zrkadlo
krištáľové sklo
poháre na pitie
…všetko do zvyškového odpadu
alebo na ASZ
svietidlá
…na zber problémových
materiálov alebo na ASZ
porcelán
…na minerálny stavebný odpad
uzávery
…na kovové a plastové obaly
fľaše so zvyškovými obsahmi
…vyprázdniť a potom do
kontajnera na sklo

Kov
obaly

ÁNO
plechovky a konzervy z hliníka
alebo bieleho plechu
súdky
hliníkové fólie, šálky, tuby
misky na potraviny, misky na
zvieracie krmivo
skrutkové uzávery z kovu,
hliníkových krycích fólií,
korunkových uzáverov
vyprázdnené dózy na farby
a laky
kovové malé časti
(napr. klince alebo skrutky)

NIE
kompozitné obaly
(blistre na lieky)
kartóny na nápoje
…k plastovým obalom
veľké diely železného šrotu
…k starému železu
nevyprázdnené dózy na farby
a laky
…k problémovým látkam

Bio

odpad

Zostatkový
odpad

ÁNO

ÁNO

zvyšky ovocia, zeleniny, jedál
pokazené potraviny
káva a čaj vrát. Papiero vého
filtra
škrupiny z vajec
rezané kvety
kuchynský papier
listy
kosti, zvyšky mäsa a rýb
šupy z tropických ovocí
(napr. banány, pomaranče)
črepníkové kvety
(bez črepníka)
novinový papier a papiero
vé vrecká, ktoré sa používa
jú na predbežný zber

smeti
vrecká do vysávačov
plienky
hygienické výrobky
trus malých zvierat a
podstielka pre mačky
popol
žiarovky
silne znečistené obaly
pokazené spotrebné
predmety a odevy
termopapier (napr. lístok
do parku alebo na autobus)

NIE
plastové vrecia/tašky
…k plastovým obalom
biologicky odbúrateľné plasty
…do zvyškového odpadu alebo
k plastovým obalom
		
popol
hygienické výrobky
podstielka pre mačky a trus
malých zvierat
…do zvyškového odpadu
lieky
…vrátenie do lekárne alebo
k problémovým látkam
kapsulová káva
…do zvyškového odpadu alebo
do zberu kapsúl od kávy

NIE
problémové látky
odpadové materiály a obaly
elektrické zariadenia a mobilné
telefóny
batérie a akumulátory
bioodpad
…všetky do príslušného zberu
odpadov a obalov
úsporné žiarovky
žiarivky
…všetko do zberu
problémových látok alebo
k ASZ
lieky
…vrátenie do lekárne alebo k
problémovým látkam
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Problémové
látky

ÁNO
minerálne oleje a tuky
staré laky a farby s obsahom
rozpúšťadiel, rozpúšťadlá
chemikálie
prípravky na ochranu rastlín
a ničenie škodcov
dózy zo sprejov (tlakové obaly)
lieky

NIE
disperzia bez obsahu
rozpúšťadiel
…do zvyškového odpadu
sklenené fľaše
hasiace prístroje
…vrátenie predajcovi/výrobcovi
prachové a vzduchové filtre
tlačiarenský zásobník na toner
silikónové kartuše
…všetko do zvyškového
odpadu
azbestový cement
…do likvidačnej spoločnosti
staré materiály a obaly
…do príslušného zberu odpadu
a obalov

BATÉRIE

RÉ ELEKTRIC
STA RIADENI KÉ
A
ZA

ÁNO

ÁNO

batérie zariadení
gombíkové batérie
…k batériam zariadení
lítiové batérie/akumulátory
(mobilné telefóny, elektronické
nástroje)
…zalepte póly a k lítiovým 		
batériám
zariadenia s nevyberateľnými
lítiovými batériami/akmulátormmi (tablet, elektronická
zubná kefka)
… k starým elektrickým
zariadeniam s nevyberateľnými lítiovými batériami/
akumulátormi
autobatérie
(štartovacie batérie)
…k autobatériám

NIE
niklovo-kadmiové
(NiCd) mokré batérie agregátov
núdzového prúdu
…vrátenie redajcovi/výrobcovi

elektrické zariadenia so
zástrčkou
práčky
elektrické sporáky
obrazovky
chladiace a mraziace prístroje
vrátane mobilnej klímy
malé prístroje
(mobilný telefón, fén, elektrická
zubná kefka)
žiarivky
úsporné žiarovky
svietidlá LED
tepelné čerpadlá
ohrievače

NIE
akumulátory a batérie
…k batériám zariadenia
lítiové batérie/akumulátory
…k lítiovým batériám
zariadenia s nevyberateľnými
lítiovými batériami/akumulátormi
(tablet, elektrická zubná kefka)
…k elektrickým zariadeniam s
vymeniteľnými lítiovými
batériami
autobatérie (štartovacie batérie)
…k autobatériám
funkčné elektrické zariadenia
…opakované použitie;
odovzdať na recykláciu
zariadenia s lítiovými batériami/
akumulátormi
…vyberte batérie a akumulátory
a likvidujte ich samostatne

Prevencia v domácnosti
Správa Vašej komunity a združenia pre životné prostredie. Viac informácií www.umweltv.at/richtig-trennen

Stiahnite si službu v niekoľkých jazykoch na webových stránkach

