Nezabudni PET
fľašu stlačiť!
Vrchnák môže
ostať.

PLASTY PET fľaše

PET fľaše z nápojov - mix farieb (sladené a minerálne vody, pivo, sirup a pod.)

ÁNO

PET fľaše z čistiacich prostriedkov a kozmetiky (aviváž, prostriedky na umývanie
riadu, prostriedok na okná, niektoré tekuté pracie prostriedky)

silne znečistené PET fľaše

NIE

bandasky
obaly z drogérie označené ako HDPE, PP
fľaše z motorového oleja, iné obaly z nebezpečného odpadu, obaly znečistené
nebezpečnými chemickými látkami
kombinované materiály, t. j. plast so sklom, plast s drevom, plast s kovom a pod.
plastový obal, na ktorom nie je žiadna značka (PET, HDPE a pod.)
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Nezabudni fľaše
z drogérie stlačiť!

PLASTY DROGÉRIA fľaše

HDPE fľaše z kozmetiky (telové mlieko, šampón, sprchové mydlo)

ÁNO

HDPE fľaše z čistiacich prostriedkov (na podlahy, do kúpeľne, do kuchyne)
a z pracích prostriedkov
HDPE nádoby z čistiacich prostriedkov s rozprašovačom (do kúpeľne, do kuchyne,
na čistenie krbového skla)

silne znečistené HDPE fľaše

NIE

plastové krabice
bandasky
plasty označené ako PET, PVC, LDPE, PP, PS, ostatné plasty
fľaše z motorového oleja, iné obaly z nebezpečného odpadu, obaly znečistené
nebezpečnými chemickými látkami
kombinované materiály, t. j. plast so sklom, plast s drevom, plast s kovom a pod.
plastový obal, na ktorom nie je žiadna značka (PET, HDPE a pod.)
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PLASTY MIX

bandasky menšie (max. 5 l), nádoby z kvapaliny do ostrekovačov

ÁNO

plastové boxy (menšie), obal z kapsúl na pranie
vedierka (menšie max. 5 l), vrchnáky z vedierok
plastové hračky (menšie, nie kombinované materiály)
PET obaly z vajíčok, kelímky z jogurtov, džemov, nátierok, obaly zo šuniek, salám, syrov, obaly z kečupu,
horčice
mikroténové vrecká, šuštiace obaly, igelitové tašky na nákup, obaly z chrumiek, cukríkov, fólie, v ktorých
boli zabalené rôzne výrobky pri preprave, rozmerovo malé fólie, obaly z piškót, bublinková fólia,
strečová fólia
tvrdé plasty označené ako HDPE, mäkké plasty označené ako PP, ostatné PET plasty
FÓLIE - transparentné, biele, farebné, fólie zo stavebného odpadu, z fóliovníkov

PET fľaše, fľaše z drogérie označené ako HDPE - zbierajú sa samostatne

NIE

podlahové krytiny, guma, molitan, kabelky, veľké hračky, hračky s elektronikou, žalúzie, hadice, autoplasty, polystyrén, polystyrénové tácky, obaly z chemikálií, obaly z farieb, kvetináče, záhradný nábytok
vonkajšie žalúzie, linoleum, ABS (TV, PC, vysávače, chladničky), kovy
metalické fólie, autofólie, keramické fólie, iné fólie s kombinovaným materiálom
fľaše z motorového oleja, iné obaly z nebezpečného odpadu, obaly znečistené nebezpečnými chemickými látkami
kombinované materiály, t. j. plast so sklom, plast s drevom, plast s kovom a pod.
plast označený

PVC - škodlivý, nerecyklovateľný

plast označený

ostatné (zmes viacerých plastov - nerecyklovateľný)

plastový obal, na ktorom nie je žiadna značka (PET, HDPE a pod.)
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Nezabudni
vypláchnuť!

VKM NÁPOJOVÉ KARTÓNY

obaly z mlieka, smotany na varenie

ÁNO

obaly z krabicového vína
obaly z džúsov
tetrapaky

silne znečistené nápojové obaly

NIE
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KOVY PLECHOVKY, KONZERVY

konzervy (bez zvyšku potravín)

ÁNO

plechovky (pivo, sladké nápoje)

znečistené plechovky z potravín, farby, nebezpečné látky a pod. (patria do veľkoobjemového kontajnera alebo nebezpečného odpadu (farby))

NIE
obaly z lakov na vlasy, osviežovačov vzduchu, iné kovové nádoby pod tlakom
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KOVY ŽELEZNÝ ŠROT

železný šrot (plechy, kovové rúrky, pletivá a pod.)

ÁNO

staré železné nádoby (vane, nádoby na odpad)
pletivá
nadrozmerný kovový odpad

znečistené plechovky na potraviny, farby, nebezpečné látky

NIE

obaly z lakov na vlasy, osviežovačov vzduchu
iné kovové nádoby pod tlakom
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SKLO

sklo rôznej farby - prázdne bez zvyškov potravín, neznečistené (číre, zelené, hnedé
sklo)

ÁNO
sklenené fľaše, sklenené poháre, poháre z kompótov, sklenené obaly z kozmetiky,
sklenené vázy
sklenené výrobky označené - GL

sklenené obaly znečistené zeminou, olejom, farbou a inými chemickými látkami
(fľaše z riedidla, lakov)

NIE
sklenené kahance so zvyškami vosku
pozlátené, pokovované sklo, zrkadlá
WC misy, umývadlá, porcelán, keramika, obkladačky
obrazovky, žiarovky, žiarivky, výbojky, autosklo, sklo pretkávané drôtom (bezpečnostné sklo), lepené sklo, plexisklo
TV obrazovky, monitory
zapekacia misa, varné sklo
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KOMUNÁLNY ODPAD zmesový alebo veľkoobjemový

ÁNO

mastný, mokrý, špinavý papier, samoprepisovací papier, povoskovaný papier, termopapier, použité papierové vreckovky, servítky, hygienické potreby, papierovo-plastovo-hliníkový obal, rolky od toaletného
papiera (ak nie sú kompostovateľné) = zmesový odpad
zrkadlo, bezpečnostné sklo, autosklo, drôtené sklo, lepené sklo, plexisklo, technické sklo, tabuľové
sklo, sklo s obsahom chemických lástok, pozlátené sklo, pokovované sklo, keramika, porcelán,
obkladačky = veľkoobjemový odpad
plastové výrobky neoznačené ako PET, HDPE, PP, PS, LDPE alebo označené ako „ostatné plasty“, termoobaly z reštaurácií, plastové fólie a polystyrénové tácky z mäsa, mäsových výrobkov, prázdne
plastové obaly z liekov, tuby zo zubnej pasty, zubné kefky, jednorázové poháre na horúce nápoje =
zmesový komunálny odpad + guma, káble, hadice, molitan, plexisklo, autoplasty, žalúzie, linoleum, PVC
podlahy, bazény, plastové hračky väčšie, plastový nábytok, kvetináče = veľkoobjemný odpad
znečistené nápojové kartóny, nápojové kartóny so zvyškami jedla, jednorazové poháre na horúce
nápoje = zmesový komunálny odpad
tuby s kovom z krémov, vrecká s kovovou súčasťou z rôznych potravín, alu-papierový obal zo syra,
masla, instantných polievok, obaly s prímesou kovov z chipsov, oblátok a iných potravín = zmesový
komunálny odpad
mäso, ryby, kosti, mliečne výrobky (ak nie sú určené na konzumáciu domácim zvieratám), veľmi plesnivé potraviny, exkrementy domácich zvierat, piliny z drevotriesky, nylonové čajové vrecúška, lepené
čajové vrecúška, odpad z cesty, odpad z vysávača, plienky a iné hygienické pomôcky = zmesový
komunálny odpad

papier vhodný na ďalšiu recykláciu

NIE

sklo vhodné na ďalšiu recykláciu
plasty vhodné na ďalšiu recykláciu
VKM vhodné na ďalšiu recykláciu
kovy vhodné na ďalšiu recykláciu
bioodpad
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