Ako správne separovať
rôzne druhy odpadu
Obec Oščadnica pripravila pre Vás tento informačný leták - pomôcku pre správne
separovanie odpadu. V prípade otázok na systém zberu separovaného odpadu,
nahlasovanie nelegálnych skládok odpadu či všeobecných otázok k životnému
prostrediu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle oddelenia Životného
prostredia obce Oščadnica 041 / 507 79 30.

Recyklačné symboly
Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete
uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým
umožniť jeho následnú recykláciu.

Rolky od WC papiera
a kuchynských utierok

Obal na vajíčka (kartónový)

Krabica od pizze

Patria do zmesového odpadu, keďže sú
vyrobené z viackrát recyklovaného papiera
a už nie je možné ich opäť recyklovať.

Patrí do zmesového odpadu, keďže je
vyrobený z viackrát recyklovaného papiera
a už nie je možné ho opäť recyklovať.

Ešte lepšou variantou je
kompost.

Ak máte možnosť, tak ho radšej
skompostujte.

Patrí do zmesového odpadu alebo do
kompostu, keďže ide o silne znečistený
papier mastnotou.
Viečko môžete hodiť do kontajnera
na papier, ak sa nedotýkalo pizze
a je čisté.

Zrkadlo

Termoobal na jedlo

Polystyrén

Patrí do zmesového odpadu (malé množstvo)
alebo na zberný dvor.
Nie je to klasické sklo, keďže je zo zadnej
strany potiahnuté neoddeliteľnou
reflexnou vrstvou.

Ak nie je zamastený, tak patrí do vreca na
plast.

Patrí do vreca na plast (malé množstvo).

V opačnom prípade do zmesového
odpadu.

Väčšie množstvo napr. na izoláciu
budov je potrebné odniesť na zberný
dvor ako stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad

Kelímok na kávu

Použitý kuchynský olej

Patria sem drobné zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zvyšky
zeminy a kameniva, stavebné materiály
obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Viečko patrí do vreca na plast, samotný
kelímok do zmesového odpadu
(ide o papier potiahnutý tenkou vrstvou
plastu, aby bol vodotesný).

Ide o nebezpečný odpad.

Patrí na zberný dvor.

Odporúča sa zliať ho cez sitko do čistej
a suchej PET fľaše a odovzdať ho na
zberný dvor.

Použité papierové vreckovky,
kuchynské utierky a servítky

Pokladničné bločky

Blistre - obaly z liekov

Sú znečistené a preto patria do zmesového
odpadu alebo do kompostu. Nie je možné
ich recyklovať.

Pozor na bločky z termopapiera. Termopapier
nie je vhodný na recykláciu, keďže obsahuje
plnidlá a nebezpečné chemikálie a preto
sa neodporúča ani jeho kompostovanie. Patrí teda do zmesového
odpadu.

Blistre - obaly z liekov obsahujú najviac
plastu, takže patria do vreca na plast.

