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Evde atıkların önlenmesi
Belediyenizin ve çevre derneğinin bir hizmetidir. Daha fazla bilgi için www.umweltv.at/richtig-trennen

Farklı dillerde indirme hizmeti Web sitesinde mevcuttur
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Aşağıdaki türden boş renkli 
ve renksiz cam ambalajlar:

 Her türlü boyuttaki ve 
 şekildeki şişeler 

 Şarap şişeleri ve alkollü 
 içecek şişeleri 

 Geniş ağızlı şişeler veya 
 konserve kavanozları 

 Mason kavanozlar 
 Parfüm ve kozmetik için 

 kullanılan küçük şişeler ve 
 cam kaplar 

 Alüminyum malzemeden 
 veya beyaz sacdan oluşan 
 içecek kutuları ve konserve 
 kutuları 

 Parti fıçıları 
 Alüminyum folyolar, bardaklar 

 ve tüpler 
 Yemek kaseleri, hayvan yemi 

 kaseleri 
 Metal kapaklar, alüminyum 

 kapak folyolar, tapalar, 
 kapaklar 

 İçleri boşaltılmış boya ve cila
 utuları 

 Küçük hurda metal parçaları   
 (örn. çiviler veya vidalar)

 Meyve, sebze ve yemek 
 artıkları 

 Bozulmuş gıdalar 
 Kahve telveleri ve çay artıkları,  

 kağıt filtreler dahil 
 Yumurta kabukları 
 Kesilmiş çiçek artıkları 
 Kağıt havlular 
 Yapraklar 
 Et ve balık artıkları 
 Tropikal meyve kabukları 

 (örn. muz, portakal)
 Saksı bitkileri 

 (saksıları olmadan)
 Ön toplama için kullanılan 

 gazete kağıdı ve kağıt torbalar 

 Süprüntü 
 Elektrikli süpürge torbaları 
 Çocuk bezleri 
 Hijyen ürünleri 
 Küçük hayvan gübresi ve kedi  

 kumu 
 Kül 
 Ampuller 
 Çok kirli ambalajlar 
 Kırılmış ev eşyaları ve giysiler 
 Termal kağıt (örn. park bileti 

 veya otobüs bileti)

 Cihaz pilleri 
 Düğme piller

 …cihaz bataryalarına ait
 Lityum piller ve aküler 

 (Cep telefonları, elektrikli   
 takımlar)
 …Kutupları bantlayın ve   
 lityum pillere ekleyin

 Çıkarılamaz Lityum pillere /
 akülere sahip cihazlar 
 (Tablet, elektrikli diş fırçası)
 …çıkarılamaz Lityum pillere/  
 akülere sahip elektrikli/
 elektronik cihazlara ait

 Araç aküleri (Starter aküler)
 …araç akülerine yönlendirin 

 Fişli elektrikli/elektronik 
 cihazlar 

 Çamaşır makineleri 
 Elektrikli fırınlar 
 Ekranlar 
 Mobil klima aletleri de 

 dahil soğutucu ve 
 dondurucu tesisatlar 

 Küçük elektronik cihazlar 
 (Cep telefonu, fön, 
 elektrikli diş fırçası) 

 Flüoresan lambalar 
 Enerji tasarruflu lambalar 
 LED-Lambalar 
 Isı pompaları
 Gece depolama ısıtıcıları

 Mineral yağlar ve mineral 
 gresler 

 Çözücü madde içeren eski 
 cilalar ve eski boyalar, çözücü  
 maddeler 

 Kimyasallar 
 Bitki koruma ve haşere 

 koruma maddeleri 
 Sprey kutuları 

 (basınçlı gaz kutuları)
 Tıbbi ilaçlar 

 Gazeteler, mecmualar 
 (Reklam) Broşürleri 
 Yazma kağıdı ve yazıcı 

 kağıtları 
 Kitaplar 
 Takvimler ve yazı defterleri 
 Zarf çantalar 
 Belge imhadan 

 kaynaklanan kağıt 
 parçacıkları 

 Parçalanmış kartonlar 
 Pizza kutuları ve sigara 

 paketleri 
 Kağıt havlular (temiz)
 Kağıt havlu ruloları 
 Kağıt poşetler, ekmek 

 torbaları vs. gibi kraft kağıt 
 torbalar 
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 Yoğurt kapları
 Kompozit ambalajlar 

 (örn. yonga ambalajları)
 İçecek kartonları 

 (örn. Tetra-Pak)
 Taşıma çantaları
 Ambalaj folyoları
 Plastik şişeler ve plastik bidonlar
 Boş ilaç ambalajları
 Strafor malzemeler 

 (dolgu malzemesi)
 Blister ambalajlar
 Çiçek saksıları 

 (Ø 10 cm’den küçük olanlar)
 Strafor ambalajlar
 Mantarlar (şarap)

 Mumlu kağıt
 Kağıt mendiller ve peçeteler gibi  

 hijyen kağıtları
 Kaplamalı kağıt
 Fotoğraflar
 Etiketler
 Selofan
 Kağıt mendiller (kirli)
 Pişirme kağıdı
 Termal kağıt

 (örneğin park veya otobüs bileti) 
 …hepsi atık çöplere

 Oyuncak
 CD’ler / DVD’ler
 Borular ve hortumlar
 Ev eşyaları
 Bahçe mobilyaları
 İnşaat yapı straforu
 Örtme/kapatma folyoları

 …hepsi atık çöplere

 Yemek pişirme eşyaları 
 (cam malzemeden tencereler, 
 kapaklar)

 Pencere camı ve ayna camı gibi 
 düz camlar 

 Kristal cam
 Cam bardaklar 

 …hepsi atık çöplere veya atık  
 malzeme toplama merkezlerine

 Aydınlatıcılar
 …sorunlu maddeleri toplama  
 noktalarına veya atık malzeme  
 toplama merkezlerine

 Porselen
 …Mineral inşaat molozuna

 Kapaklar
 …metal veya plastik ambalajlara

 Kalan içerikli şişeler
 …boşaltın ve sonra zam 
 konteynerine

 Kompozit ambalajlar 
 (ilaç blister’leri)

 Kompozit içecek kartonları 
 …plastik ambalajlara

  Büyük hurda demir parçalar
 …demiri hurdalarına

 Tamamen boşaltılmamış boya  
 ve vernik kutuları  
 …sorunlu maddelere

 Plastik çuvallar / torbalar
 …plastik ambalajlara

 Biyolojik olarak parçalanabilen  
 plastikler
 …atık çöplere plastik ambalajlar

 Kül
 Hijyen ürünleri
 Kedi kumu ve küçük hayvan  

 gübresi 
 …hepsi atık çöplere

 İlaçlar
 …eczaneye iade veya sorunlu  
 maddelere

 Porsiyonluk kapsüllerde kahve
 …atık çöplere veya kahve  
 kapsülü toplama noktalarına

 Problemli maddeler
 Atık malzemeler ve ambalajlar
 Elektronik eşyalar ve cep 

 telefonları
 Piller ve aküler
 Organik atık 

 …hepsi ilgili atık malzeme ve 
 ambalaj malzemesi toplama  
 noktalarına

 Enerji tasarruflu lambalar
 Flüoresan lambalar 

 …sorunlu maddeleri toplama  
 noktalarına veya atık malzeme  
 toplama merkezlerine

 İlaçlar
 …eczaneye iade veya sorunlu  
 maddelere

 Nikel kadmiyum
 (NiCd) acil durum güç birimlerinin  
 ıslak pilleri / aküleri 
 …Bayiye / Üreticiye iade edin

 Piller ve aküler 
 …Cihaz pillerine

 Lityum piller / aküler
 …Lityum pillere

 Çıkarılamaz Lityum pillere / 
 akülere sahip cihazlar 
 (Tablet, elektrikli diş fırçası) 
 …Çıkarılamaz lityum pillere / 
 akülere sahip elektrikli / 
 elektronik cihazlara

 Araç aküleri (marş aküleri) 
 …araç akülerine

 Fonksiyonel elektrikli / 
 elektronik aletler 
 …yeniden kullanım; geri  
 dönüştürmeye

 Lityum içeren cihazlar Piller /  
 aküler
 …piller ve aküleri ayırın ve ayrı  
 ayrı bertaraf edin

 Solvent bazlı olmayan 
 dispersiyon
 …atık çöplere

 Gaz tüpleri
 Yangın söndürücü 

 …Bayiye / Üreticiye iade edin
 Toz ve hava filtreleri
 Fotokopi makinelerinin toner  

 kapları
 Silikon kartuşlar 

 …hepsi atık çöplere
 Asbestli çimento

 …bertaraf şirketine
 Eski malzemeler ve ambalaj

 …ilgili atık malzeme ve ambalaj  
 malzemesi toplama noktalarına

Eski kağıt Plastik
Ambalajlar 
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