NEZABÚDAJME TRIEDIŤ,
ODPAD JE CENNÁ
SUROVINA

PAPIER

PATRIA SEM: stlačené
alebo zošliapnuté papierové
krabice a kartóny, papierové obaly,
noviny, časopisy, reklamné letáky,
kancelársky papier a pod.

PLASTY – KOVOVÉ OBALY –
NÁPOJOVÉ KARTÓNY

NEPATRIA SEM: mokrý, mastný alebo
znečistený papier, asfaltový, voskový
a dechtový papier, hygienické
potreby, väzbové obaly kníh.

SKLO

PATRIA SEM: stlačené plastové obaly z kozmetiky
a čistiacich prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov,
oleja a sirupov, plastové výrobky, vrecká a fólie, obalový
polystyrén, konzervy, alobal, kovové vrchnáky z fliaš, kovové obaly
z kozmetických výrobkov (dezodorantov, sprejov a pod.), stlačené
alebo zošliapnuté nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a džúsov,
viacvrstvové kombinované obaly s väčšinovou zložkou papiera.
NEPATRIA SEM: hrubo znečistené plastové obaly, linoleum,
guma, molitan, obaly z nebezpečných látok, ako napr.
motorových olejov, chemikálií a farieb, stavebný
polystyrén, kovový odpad so zvyškami nebezpečných
látok (farby, laky, riedidlá, oleje), hrubo
znečistené obaly.

PATRIA SEM: nevratné
obaly zo skla z alkoholických
a nealkoholických nápojov, poháre,
sklenené črepy, tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
NEPATRIA SEM: plexisklo,
keramika, porcelán, žiarovky
a žiarivky, autosklá, zrkadlá,
sklo s kovovou výplňou,
TV obrazovky.
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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.

www.triedime.sk

Niektoré obce používajú jednu zbernú
nádobu na viaceré druhy odpadov, napr. na
plasty, kovové obaly a nápojové kartóny.
Riaďte sa pravidlami triedenia
svojej obce.
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 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť
a recyklovať.

www.envipak.sk

 Trieďte odpad, oplatí sa to.
Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

 Obal označený
patrí
do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma

Stláčajme odpad, ušetríme viac, ako si myslíme
Nestlačené odpady, ako napríklad kartónové krabice, plastové fľaše z mlieka alebo oleja či nápojové kartóny,
zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr naplnia zbernú nádobu. Ďalší odpad sa tam potom nezmestí.
Zberové spoločnosti tak zbytočne odvážajú vzduch.

SKLO

z plastových
obalov

Sklo sa dá recyklovať prakticky
donekonečna, stačí ho len správne
vytriediť. Ak však skončí v prírode
alebo na skládke odpadu,
rozkladá sa 4000 rokov
a možno aj viac.

je možné vyrobiť
koberček do auta

PLASTY

5 pohárov

stačí na výrobu vázy

Plastov je viacero druhov.
Na triediacej linke sa
dotrieďujú. Výsledkom recyklácie
plastov je tzv. regranulát,
ktorý je vstupnou
surovinou pre výrobu
nových produktov.

PAPIER

Papier je možné recyklovať
len 5 až 7 krát, nakoľko sa
vlákna celulózy pri opakovanom
recyklovaní skracujú. 1 tona
zberového papiera zachráni
približne 17 stromov.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

10 časopisov

sa môže zmeniť
na krabicu na TV

z oceľových konzerv

KOVOVÉ OBALY
Kovové obaly sa dajú recyklovať
donekonečna. Po vytriedení
sa kovový odpad strihá, lisuje,
následne putuje do hút,
kde sa taví a dostáva
nový život.

sa stávajú kľúče

www.triedime.sk

www.envipak.sk

Nápojové kartóny, napríklad
obaly z mlieka, sú tvorené
z papiera, plastu, poprípade aj
z hliníkovej fólie. Po vytriedení sú
výborným zdrojom pre ďalšiu
výrobu papiera. Aj plast a hliník
z vytriedených nápojových
kartónov putujú na
recykláciu.

z 2 nápojových kartónov
sa dá vyrobiť 1 m2
kuchynských utierok

www.vezmisi.ma

