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Camên rengîn û
bêreng

Erê tika ye têkel yan camên
bêreng
Kodikên ji camê yên vala
yên wekî şûşeyan, şûşeyên
biçûk, qevenozên
xwarinan, şûşeyên
porfuman û kozmetîkê,
ampûlên cam...
Tika ye camên bêreng û
yên rengîn bi baldarî ji hev
veqetînin û serikên wan
rakin.

Metal

Kaxiz û karton

Materyalên plastîk
û kompozît

Amûrên bielektrîk

Bermahiyên biyo

Erê tika ye metal

Erê tika ye kazix yan karton

Erê tika ye plastîk

Erê tika ye amûrên elektrîkî

Erê tika ye bermahiyên biyo

Qutîkên teneke, qutîkên
vexwarinan, qutîkên pola,
folyoyên alumînyum,
devikên şûşeyên
vexwarinan, qutîkên
boyaxê û vernîkê (tenê yên
ku bi xeritandinê hatine
paqijkirin û dilop li ser tune
ne), qutîkên spreyan yên
bi temamî vala (divê tê de
gaza bipest tune be)

Kaxiz

Teyfikên plastîk, pakêtên
vexwarinê/qehweyê/
vakûmê/qerisandinê,
qutîkên vala û paqijkirî
yên berhemên paqijkirinê û
kozmetîkê

Amûrên elektrîkê yên mezin
yên wekî makîneyên cilşo û
firaqşo, sarinc û sarincên
qerisandinê, TV, komputer
û monîtor

Bermahiyên fêkiyan û
sebzeyan,
xwarinên xirabûyî û
bermahiyên xwarinan,
qaşilên hêkan,
bermahî û fîltreyên
qehweyê,
tovik û pakêtên çayê,
kulîlkên hatî birîn,
darikên şikestî,
kumir û xwelî,
bermahiyên baxçeyê

Katon (Erê tika ye):
qutîk, kartonên
biqulik, karton,
kîsên kaxizî

Materyalên kompozît yên
wekî pakêtkirina tabletan.
Strafor (veqetandina
bi baldarî) Tika ye ji
rêveberiya herêmî bipirsin.

Pesend bikin ku şûşeyên
tên vegerandin ku divê dîsa
bên bikaranîn ne tê de ne.

Amûrên elektrîkê yên wekî
makîneyên tostê,
telefonên mobîlê, telefon,
makîneyên traşê, radyo,
makîneyên hesabê...
Ampûlên ronahiyê yên
parastina enerjiyê, ampûlên
floresanê, batarya

Na spas şûşeyên rengîn yan
bêreng

Na spas metal

Na spas kaxiz yan karton

Na spas plastîk

Na spas amûrên elektrîkî

Na spas bermahiyên biyo

Devik, serik, porselen,
qafikên ces, seramîk,
berhemên cam,
şûşeyên vexwarinê, ampûl

Materyalên kompozît
qutîkên spreyê û
kartûşên gazê yên wekî bi
temamî ne vala ne

Beşên pencereyan,
camên neynikan,
têlên cam (berhevkirina
cuda yan bibaldarî)

Qûşxane, miqilk, metalên
navmalî yên xurde - diçin
koleksiyona metalên xurde
yên hevpar

Pakêtên qerisandina kûr
(birûkirî), kaxizên karbon,
telefonên destan,
kaxizên dîwaran,
desmalên kaxiz,
pakêtên vexwarinan

Hemû tiştên ku wekî pakêt
nayên hesabkirin:
wekî pêlîstokên şikestî,
firçeyên diranan, asqiyên
cilan, tayt, kasetên muzîk û
vîdyoyê, CD

Setên trênên pêlîstok
(ray, vagon) pîstên (riyên)
siyareyên pêşaziyê, CD,
bandên dengî,
bandên vîdyoyê,
kartûşên tonerê,
kartên silavkirinê (bideng)

Xîza pisîkan ya çêkirî,
kîsikên paqijkarên tozmij,
potikên yekcarî,
qutikên cigareyê,
bermahiyên xeternak,
bermahiyên nayên
vegerandin,
xweliya ji sobeyên komirê,
hemû pakêt

Bermahiyên xeternak Bermahiyên mezin

Erê tika ye bermahiyên
xeternak
Rûnê hatî bikaranîn,
batarya,
kîmyewiyên dahûrêner,
kombînasyona nîtro-seluloz
tîner kozmetîk,
boyaxên curbicur, cîwa,
dezenfektan,
kîmyewiyên fotoyan,
derman, asîd,
solusyonên alkalîn

Erê tika ye bermahiyên mezin
Çopa navmalî ya ku ji ber
mezinahî/şeklê xwe nakeve
nav tankên bermahiyên
nayên vegerandin,
mobîlyayên şikestî, xalî/
berik, ekîpmanên sporê,
şemetok, kursiyên biteker/
erebok, darên xurde û
hesinên xurde

Tika ye don û rûnên xwarinê
yên hatî bikaranîn bixin nav
koma rûn

Ji bo mobîlya û alavên din
yên zirar nedîtine - tika ye
ji bo koma tiştên dîsa bên
bikaranîn ji rêveberiya xwe
ya herêmî bipirsin.

Na spas bermahiyên
xeternak

Na spas bermahiyên mezin

Qutîkên boyaxê, paqijkirinê
yên bi xeritandinê paqijkirî
û dilop li ser tune û hwd,
ku wekî pakêt tên
hesabkirin û divê li gorî
vê bên tunekirin.

Bermahiyên nayên
vegerandin, moloz,
bermahiyên xeternak,
pakêtên karton,
amûrên elektronîk,
radyatorên donî û sarinc/
sarincên qerisandinê li
hemû qadan cuda tên
komkirin.

Bermahiyên nayên
vegerandin

Erê tika ye bermahiyên nayên
vegerandin
Bermahiyên nayên
vegerandin: porselen û
seramîkên şikestî, qutikên
cigareyê, xweliya
sobeyên komirê, kîsikên
paqijkarên tozmij, firçeyên
diranan, asqiyên cilan, tayt,
potikên yekcarî,
malzemeyên tuwaletê,
pêlîstokên şikestî,
ampûlên roniyê, MC/
kasetên vîdyoyê

Na spas bermahiyên nayên
vegerandin
Bermahiyên
tên vegerandin! Di nav vê de
bermahiyên wekî
cilên tên lixwekirinû
sol, hemû bemahiyên
pakêt û
biyo û amûrên elektrîkî û
bermahiyên xeternak hene.
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