ČO NÁS MÔŽE PREKVAPIŤ
PRI TRIEDENÍ ODPADU
Papier

Sklo

Kam odhodiť obaly z vajíčok a rolky
z toaletného papiera?

Zrkadlo, porcelán či keramika
patria do skla?

Patria do triedeného zberu papiera
aj napriek tomu, že sú celulózové
vlákna krátke a nedajú sa ďalej
recyklovať. Dajú sa energeticky
zhodnotiť. Nesmú byť mastné ani
mokré, aby neznehodnotili ostatný
vytriedený papierový odpad.

Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu,
vďaka ktorej sa v ňom vidíme a nedá
sa od zrkadla oddeliť, preto ho nie
je možné recyklovať. Do triedeného
zberu skla nepatrí ani keramika
a porcelán.

Plasty

Kovy

Kam s téglikom z jogurtu?

Ako vytriediť laky na vlasy, spreje
či dezodoranty?

Tégliky z jogurtov bez hrubých
zvyškov jedla patria do plastu.
Viečka z téglikov je potrebné oddeliť
a vyhodiť do kovov. Aj v obciach,
v ktorých sa kovy zbierajú spolu
s plastmi, treba viečka vždy oddeliť.

Kovové obaly sa triedia buď do
červených kontajnerov alebo vriec,
alebo spoločne s plastmi či
nápojovými kartónmi. Vyhadzujte
vždy prázdne obaly a neprepichujte
ich. Ak sa dá, plastový vrchnák treba
oddeliť a vytriediť do plastov.

Nápojové kartóny

Je potrebné plastové obaly
pred vyhodením umývať?

Tetrapaky - obaly napr. z mlieka či
džúsov patria do papiera?

Ak sú obaly jemne znečistené a neobsahujú hrubé zvyšky
potravín či kozmetiky, umývať ich nemusíte. V procese
recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Ak sa chcete
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie môžete použiť
úžitkovú vodu.

Nepatria. Je to kompozit zložený
z papiera, plastu a hliníka a treba
ho triediť podľa pokynov obce
samostatne, prípadne spolu
s plastmi alebo kovmi.

Treba stláčať odpad pred vyhodením?
Samozrejme, aby odpad nezaberal veľa miesta a zberové
spoločnosti nevyvážali zbytočne vzduch. Platí to pre
kartónové krabice, plasty aj nápojové kartóny.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:





Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba.
Napovie vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.

www.triedime.sk
www.vezmisi.ma

www.envipak.sk






Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Obal označený
patrí do triedeného zberu.

