NETRIAFAJTE DO ČIERNEHO!

Čierne kontajnery sú určené výlučne pre zmesový komunálny odpad, ktorý nie je ďalej
recyklovateľný. Každý typ recyklovateľného odpadu – papier, plasty, sklo aj kovy – má
svoj vlastný farebný kontajner.

PLASTY

PAPIER

(triedime do žltej nádoby)

(triedime do modrej nádoby)

Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOV SA VYRÁBAJÚ:
Surovinu na výrobu papiera

získavame z dreva
ČAS ROZKLADU PAPIERA

Papierové utierky
Novinový papier
Tetra packy
Jednorazové detské plienky

2 – 4 týždne
6 týždňov
5 rokov
450 rokov

=
10 l vody je potrebnej na výrobu
1 hárku papiera formátu A4

kg
17 =1000
papiera

stromov

7x

Papier obsiahnutý
v odpadoch sa dá
RECYKLOVAŤ AŽ 7X
Z RECYKLOVANÉHO
PAPIERA SA VYRÁBAJÚ:
toaletný papier, hygienické vreckovky
servítky a kuchynské utierky
novinový papier
papierové obaly na vajcia
kancelársky papier, listové obálky
školské zošity
lepenkové krabice

Vyrábajú sa z ropy- neobnoviteľného zdroja
ČAS ROZKLADU PLASTOV
Gumáky
Záchranné koleso
Plastová fľaša

50 – 80 rokov
80 rokov
400 – 500 rokov

=
3 plastové fľašky = dámske balerínky

30 plastových fliaš = flísová mikina

nové pet fľaše
dámske kabelky a ruksaky
flísové mikiny
výplne do vankúšov a paplónov
vlákna na koberce
detské šmýkačky
sedadlá na štadiónoch
odpadkové koše a vedrá
ploty a ohrady
vrecia na odpad
sáčky

V severnom Pacifiku je

6x viac

plastového odpadu
ako planktónu.

=

VIETE, ŽE...?
Odpady z obalov a výrobky z plastov, skla, papiera a kovov patria
do farebných zberných kontajnerov?
do žltej nádoby: plastové výrobky a plastové obaly, PET
fľaše z nápojov, obaly z kozmetiky
do zelenej nádoby: sklenené poháre, nádoby, fľaše
z nápojov, fľaštičky a nádoby od kozmetiky a liekov
do modrej nádoby: noviny, časopisy, kartón, neznečistený
papier, návody od elektrospotrebičov
do červenej nádoby: prázdne konzervy, plechovky, kovové
výrobky
Triedením odpadu chránite životné prostredie?
Všetky recyklovateľné komodity – plasty, papier, sklo, elektroodpad aj batérie - ktoré skončia v správnom kontajneri sa opätovne
použijú na výrobu nových výrobkov alebo obalov. Vďaka tomu sa
znižuje ťažba nerastných surovín a znečistenie životného prostredia.
Triedením odpadu chránite svoje zdravie?
Nebezpečný odpad a niektoré druhy odpadov, ktoré skončia na
skládke, uvoľňujú počas skládkovania aj spaľovania nebezpečné
látky, ktoré môžu kontaminovať pôdu, vodu aj vzduch, a tým
ohroziť ľudské zdravie.

Elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory nemajú
svoju farebnú nádobu?
Staré elektrozariadenia, použité prenosné batérie a akumulátory
nepatria do komunálneho odpadu. Zaneste ich preto na najbližší
zberný dvor v mieste Vášho bydliska alebo do predajne s elektrospotrebičmi. Použité batérie môžete odovzdať v každej predajni,
kde predávajú nové batérie.
Farebné zberné nádoby musia byť označené informačným
štítkom?
Štítok musí obsahovať údaje o druhu odpadu, pre ktorý je nádoba
určená. Ak štítok na nádobe chýba, kontaktujte obec alebo mesto.
Tie sú povinné zabezpečiť označenie zberných nádob, aby
obyvatelia vedeli, ako správne triediť odpad.
Pri triedení odpadu je dôležité čo najviac zredukovať jeho
objem?
Ak stlačíte PET fľaše a rozoberiete papierové krabice na plocho,
zostane v zbernej nádobe miesto aj pre Vášho suseda.
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