TŘÍDĚNÍ ODPADU prevence opětovné využití likvidace
|

Papír

ANO

noviny, časopisy
(reklamní) letáky
kancelářský papír
knihy
kalendáře a sešity
obálky
nařezaný papír ze skartovače
rozložené kartony
krabice od pizzy nebo
krabičky od cigaret
papírové ručníky (čisté)
role od kuchyňských
papírových utěrek
pevné papírové sáčky
jako nákupní tašky, sáčky
na pečivo

NE
voskovaný papír
hygienický papír jako
kapesníky a ubrousky
papír s nánosovou vrstvou
fotografie
etikety
celofán
papírové ručníky
(znečištěné)
pečicí papír
termopapír (např. parkovací lístek nebo jízdenka
na autobus)
…vše do směsného
odpadu

Plast
Obaly

ANO

kelímky od jogurtů
kombinované obaly
(např. obaly od chipsů)
nápojové kartony
(např. Tetra-Pak)
nákupní tašky
obalové fólie
plastové lahve a kanystry
prázdné obaly od léků
polystyrenové granule
(výplňový materiál)
blistrové obaly
květináče
(Ø menší než 10 cm)
obalový polystyren
korkové uzávěry (víno)

NE
hračky
CD/DVD
trubky a hadice
domácí potřeby
zahradní nábytek
stavební polystyren
krycí fólie, plachty
…vše do směsného
odpadu

Sklo

Obaly

ANO

prázdné barevné a čiré skleněné
obaly jako:
lahve všech velikostí a
tvarů
lahve od vína a destilátů
sklenice s širokým hrdlem
zavařovací sklenice
malé lahvičky a flakony
od parfémů či kosmetiky

NE
nádobí (hrnce, poklice
ze skla)
ploché sklo jako okna
a zrcadla
křišťálové sklo
nápojové sklo
…vše do směsného odpadu 		
nebo do sběrných dvorů
světelné zdroje
…do nebezpečného odpadu
nebo do sběrných dvorů
porcelán
…do minerální stavební suti
uzávěry
…ke kovovým nebo plastovým
obalům
lahve se zbytkovým obsahem
…vyprázdnit a poté do
kontejneru na sklo

Kov
Obaly

ANO

nápojové plechovky a
konzervy z hliníku nebo
bílého plechu
pivní soudky
hliníkové fólie, šálky, tuby
misky na jídlo, misky od
zvířecího krmiva
kovové šroubovací uzá
věry, hliníková víčka,
kovové zátky
prázdné plechovky od
barev a laků
drobný kovový odpad
(např. hřebíky nebo
šrouby)

Bio

odpad

ANO

zbytky ovoce, zeleniny a
jídla
zkažené potraviny
kávová a čajová sedlina
vč. papírového filtru
vaječné skořápky
řezané květiny
papírové kuchyňské utěrky
listí
kosti, zbytky masa a ryb
slupky z ovoce (např.
banán, pomeranč)
rostliny (bez květináče)
novinový papír a papírové
sáčky, které se používají
ke sběru bioodpadu

NE

NE

kombinované obaly
(blistr od léků)
kombinované nápojové
kartony
…do plastových obalů

stelivo pro kočky a trus
malých zvířat
…do směsného odpadu

objemný kovový odpad
…do železného šrotu
nevyprázdněné plechovky
od barev a laků
…do nebezpečného odpadu

biologicky rozložitelné plasty
…do směsného odpadu nebo
do plastových obalů
popel
hygienické potřeby
stelivo pro kočky a trus malých
zvířat
…do směsného odpadu
léky
…odevzdat do lékárny nebo
do nebezpečného odpadu
káva v kapslích
…do směsného odpadu nebo
do kontejneru na kapsle od
kávy

Směsný
odpad

ANO

smetí
prachové sáčky z
vysavače
pleny
hygienické potřeby
trus malých zvířat a stelivo
pro kočky
popel
žárovky
silně znečištěné obaly
rozbité spotřební předměty
a oblečení
termopapír (např. parkovací lístek nebo jízdenka
na autobus)

NE
problematické látky
použitý využitelný materiál
a obaly
elektrické přístroje a mobilní
telefony
baterie a akumulátory
bioodpad
…vše do příslušného použitého
využitelného materiálu a obalů
energeticky úsporné žárovky
zářivky
…vše do nebezpečného odpadu
nebo do sběrných dvorů
léky
…odevzdat do lékárny nebo
do nebezpečného odpadu
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Nebezpečné
látky

ANO

minerální oleje a tuky
laky a barvy obsahující
rozpouštědla, rozpouštědla
chemikálie
prostředky na ochranu
rostlin a hubení škůdců
spreje (tlakové obaly)
léky

NE
disperzní barvy bez rozpouštědel
…do směsného odpadu
plynové lahve
hasicí přístroje
…vrácení zpět prodejci/výrobci
prachové a vzduchové filtry
zásobníky toneru z kopírek
obaly silikonových náplní
…vše do směsného odpadu
azbestocementové produkty
…k odborné likvidaci
použitý využitelný materiál
a obaly
…vše do příslušného použitého
využitelného materiálu a obalů

BATERIE

I T É E L E KPOUŽ
SPOTŘEBIČE
O
R
T

ANO

ANO

baterie z přístrojů
knoflíkové baterie
…k bateriím z přístrojů
lithiové baterie/akumulátory (mobilní telefony a
elektrické nářadí)
…přelepit póly a dát k
lithiovým bateriím
přístroje s nevyjímatelnými
lithiovými bateriemi/akumulátory (tablet, elektrický
zubní kartáček)
…dát k použitým elektrospotřebičům s nevyjímatelnými lithiovými
bateriemi/akumulátory
autobaterie (startovací baterie)
…dát k autobateriím

NE
Nikl - Kadmium (NiCd - mokré
baterie (elektrolytické) z
nouzových elektrogenerátorů
…vrácení zpět prodejci/výrobci

elektrospotřebiče se
zástrčkou
pračky
elektrické sporáky
obrazovky
chladničky a mrazáky vč.
mobilních klimatizací
malé spotřebiče (mobilní
telefon, fén, elektrický
zubní kartáček)
zářivky
energeticky úsporné
žárovky
LED svítidla
tepelná čerpadla
akumulační kamna

NE
akumulátory a baterie
…k bateriím z přístrojů
lithiové baterie/akumulátory
…k lithiovým bateriím
přístroje s nevyjímatelnými
lithiovými bateriemi/akumulátory (tablet, elektrický
zubní kartáček)
…k použitým elektrospotřebičům s nevyjímatelnými
lithiovými bateriemi
autobaterie (startovací baterie)
…… k autobateriím
funkční elektrospotřebiče
…opakované použití; odevzdat
k recyklaci
s přístroje s lithiovými
bateriemi/akumulátory
…baterie a akumulátory
vyjmout a odevzdat
samostatně

Prevence v domácnosti
Správa Vaší komunity a sdružení pro životní prostředí. Více informací www.umweltv.at/richtig-trennen

Stáhněte si službu v několika jazycích na webových stránkách

