PAPIER
Kat.č.: 15 01 01, 20 01 01

PATRÍ SEM:

NEPATRÍ SEM:

noviny, časopisy,
knihy, kancelársky
papier, zošity,
katalógy, listy,
obálky, letáky,
výkresy, telefónny
zoznam, plagáty,
pohľadnice,
zakladače, krepový
papier, papierový
obal, kartón,
lepenka, atď.

znečistený papier
(potravinami,
farbou, maltou, ...),
kopírovací papier,
faxový papier,
celofán a voskovaný
papier, hygienické
potreby (plienky,
vreckovky, ...), vata,
obaly od sladkostí a
slaností, kovové
a plastové súčasti
(napr. strunky
z kalendárov),atď.

PLASTY
Kat.č.: 15 01 02, 20 01 39

PATRÍ SEM:

plastové fľaše od
nápojov, obaly od
aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov,
hračky z plastov,
obalové fólie, plastové
tašky, vedrá, koše,
prepravky, záhradný
nábytok, bandasky,
polystyrén,

NEPATRÍ SEM:
znečistené plastové obaly
motorovým olejom, silne
znečistené potravinami,
farbami, chemikáliami,
použité plienky a
hygienické potreby,
podlahové krytiny, guma ,
molitan, celofán, hadice
z vysávačov, kabelky,
obuv, tlakové nádoby (z
laku na vlasy, farieb
a pod.), káble,
vodoinštalačný materiál,
pneumatiky, plastové rámy
z okien,

obaly na
potraviny,atď.

Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené
iných materiálov,
ich objem zmenšíte stlačením, alebo zošliapnutím.

VIACVRSTVOVÉ MATERIÁLY
(tzv. krabicové)
Kat.č.: 15 01 05

PATRÍ SEM:
Viacvrstvové
(krabicové) obaly
z ovocných štiav a
džúsov, mlieka,
smotany a iných
mliečnych výrobkov,
vína atď.

NEPATRÍ SEM:
viacvrstvové obaly
od kávy, polievok,
pudingov, práškov
do pečiva a pod.,
kakaa, korenín,
nanukov, žuvačiek
atď.

Kovový šrot a hliníkové obaly
Kat.č.: 15 01 04,20 01 40

PATRÍ SEM:
Kovové obaly od
potravín –
plechovky od
nápojov, konzervy,
hliníkové fólie
(viečka od jogurtov
a smotany, obaly zo
syrov a čokolád,...),
kovové vrchnáky
z fliaš, kanistre,
sudy, obaly z
čajových sviečok,
kovový šrot, oceľ,
farebné kovy a pod.

NEPATRÍ SEM:
obaly s obsahom,
nebezpečných látok,
silne znečistené
kovy

SKLO
Kat.č.:15 01 07, 20 01 02

PATRÍ SEM:
nápojové obaly zo
skla, nádoby zo
skla,
sklenené poháre
sklenené črepy,
tabuľové sklo

NEPATRÍ SEM:
Silne znečistené
sklo (potravinami,
maltou, farbami...),
keramika, porcelán
(taniere, hrnčeky
a pod.), zrkadlá,
autosklo, drôtené a
lepené sklo,
sklobetón, dymové
sklo, žiarovky,
žiarivky, plexisklo,
teplomer, výbojky,
TV obrazovky, atď.

