Separarea deșeurilor este simplă!
Dacă aveți întrebări, vă rugăm adresați-vă Asociației de mediu Tirol www.umwelt-tirol.at, e-mail:info@umwelt-tirol.at
Sticlă color și
transparentă

Metal

Hârtie și
carton

Plastic și
compozit

Aparate
electrice uzate

Deșeuri biologice

Materiale
problematice

Deșeuri
voluminoase

Produse
reziduale

Vă rugăm aruncați la sticlă color
sau transparentă

Vă rugăm
aruncați la metal

Vă rugăm
aruncați la
hârtie sau carton

Vă rugăm
aruncați la plastic

Vă rugăm aruncați la aparate
electrice uzate

Vă rugăm
aruncați la
deșeuri biologice

Vă rugăm aruncați la materiale
problematice

Vă rugăm aruncați la deșeuri
voluminoase

Vă rugăm
aruncați la
produse reziduale

Recipiente goale din
sticlă precum sticle,
flacoane, borcane pe
post de recipiente,
sticluțe cosmetice,
fiole din sticlă,...

Doze din tablă albă,
doze de băuturi, doze
de conserve, folii de
aluminiu, capace
pentru băuturi,

Hârtie: ziare,
ilustrate, prospecte,
publicitate transmisă
prin poștă, caiete,
cărți, hârtie de scris,
cataloage, plicuri cu
fereastră, hârtie fără
strat acoperitor și
curată

Folii din plastic,
ambalaje pentru
băuturi, cafea, vid,
pentru bunuri congelate, recipiente goale,
clătite, pentru detergenți și cosmetice

Aparate electrice
mari precum mașini
de spălat haine și vase,
frigidere și congelatoare, televizoare,
calculatoare și
monitoare

Compozite, ca de
ex. ambalaje pentru
tablete

Aparate electrice
mici, de ex. prăjitoare
de pâine, telefoane
mobile, calculatoare
de buzunar, ...
lămpi economice,
lămpi fluorescente,
baterii pentru aparate

Resturi de fructe și
legume, alimente
alterate și resturi de
alimente, coji de ouă,
zaț și filtre de cafea,
zaț și plicuri de ceai,
flori tăiate,
lână de lemn,
cărbune de lemn
și cenușă de lemn,
deșeuri de grădinărit

Ulei uzat, baterii,
solvenți,
diluant nitrocelulozic,
cosmetice,
vopsele și lacuri,
mercur, dezinfectanți,
chimicale foto,
medicamente,
acizi, leșii

Deșeurile menajere
care nu intră în recipientul pentru produse
reziduale din cauza
dimensiunii/
formei, mobilier
defect, covoare,
aparate de sport,
schiuri, cărucioare
pentru copii, resturi
de lemn și fier vechi

Deșeurile care nu pot
fi reciclate: porțelan
și ceramică
defectă, mucuri de
țigarete, cenușă din
cuptoare cu cărbuni,
saci de aspirator,
periuțe de dinți,
umerașe pentru haine,
ciorapi, scutece de
unică folosință,
articole de igienă,
jucării defecte, becuri,
MC-uri, videocasete

Vă rugăm separați
sticla transparentă și
color și îndepărtați
dopurile!
Asigurați-vă că le
separați de sticlele
returnabile, acestea
trebuie reumplute!

doze de lacuri și
vopsea curățate de
resturi, respectiv fără
stropi, doze de spray
golite complet (fără
gaz comprimat)

Carton
(împachetat):
Cutii, carton ondulat,
cartoane, pungi din
hârtie tare

Polistiren (se
recomandă colectarea
separată) Vă rugăm
cereți informații local.

Vă rugăm colectați
uleiul și grăsimile
alimentare uzate
alături de ulei!

Mobilier și obiecte
intacte - Vă rugăm
cereți informații locale
cu privire la o colectare pentru reutilizare!

Nu aruncați
la sticlă color sau
transparentă

Nu aruncați
la metal

Nu aruncați la
hârtie sau carton

Nu aruncați
la plastic

Nu aruncați la
aparate electrice
uzate

Nu aruncați la
deșeuri biologice

Nu aruncați
la materiale
problematice

Nu aruncați
la deșeuri
voluminoase

Nu aruncați la
produse reziduale

Dopuri, capace,
porțelan, sticle din
porțelan, ceramică,
veselă din sticlă,
pahare, becuri

Doze de spray din
compozit și cartușe
cu gaz etc. cu resturi

Ambalaje pentru
bunuri congelate
(cu strat acoperitor),
hârtie indigo, celofan,
tapet, șervețele de
hârtie, ambalaje de
băuturi

Tot ce nu poate fi
încadrat la ambalaje:
de ex. jucării defecte,
periuțe de dinți,
umerașe pentru haine,
ciorapi, casete audio
și video, CD-uri

Tren de jucărie (șine,
vagoane), mașini de
curse de jucărie (pistă
de curse), CD-uri,
MC-uri, casete video,
cartușe de toner,
felicitări (cu sunet)

nisip sintetic pentru
pisici, saci de aspiratoare, scutece de unică
folosință, mucuri de
țigarete, materiale
problematice, produse
reziduale, cenușă din
cuptoare cu cărbuni,
toate ambalajele

Recipientele de
vopsele, lacuri,
detergenți etc. golite
fără resturi, fără stropi
și clătite, se încadrează
la ambalaje și vor fi
eliminate
corespunzător!

Produse reziduale,
reziduuri din
construcții, materiale
problematice,
ambalaje din carton

Deșeuri care pot fi
reciclate! Acestea
sunt deșeuri precum
îmbrăcăminte și
încălțăminte, toate
ambalajele și deșeurile
biologice, precum și
aparatele electro
casnice defecte și
materialele
problematice

Sticle de ferestre,
oglinzi, sticlă armată
(se recomandă c
olectarea separată)

Oale, tigăi, aparate
electrocasnice
defecte - pentru
colectarea locală
de fier vechi

Aparate electrice
defecte, radiatoare
pe ulei și aparatele
de răcit se colectează
separat local.
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