triedis odpad správne?
PLAST

KOVY

Nápojové kartóny,
nápojové
tetrapaky, vkm

(v niektorÝch
obciach aj na
kov, nápojové
kartóny,
tetrapaky
a vkm)

01

02

04

05

06

40

41

72

81

84

PET

PE-HD

PE-LD

PP

PS

FE

ALU

GL

C/PAP

C/PAP

patria

nepatria

patria

nepatria

patria

• PET fľaše (napr. od
minerálnych vôd
a nealkoholických
nápojov)
• plastové sáčky a tašky
• kelímky
• fólie
• obaly z kozmetických
produktov (napr. z aviváží,
šampónov a inej
kozmetiky)
• iné plastové obaly

• silno znečistené plasty
(od chemikálií alebo
potravín)
• sieťky od ovocia
• polystyrenové obaly zo
stravy
• obaly od nebezpečných
látok (napr. z farieb alebo
motorových olejov)
• linoleum
• guma
• molitan
• stavebný materiál z plastu
• podlahové krytiny

• kovové obaly
• konzervy
• nápojové plechovky
• hliníková fólia
(alobal)

• kovové obaly kombinované
s iným obalom (napr. obal zo
zubnej pasty)
• kovové obaly znečistené od
chemických látok
(napr. plechovky od farieb
patria medzi nebezpečný
odpad)

• zošliapnuté a opláchnuté • obaly so zvyškami
nápojov
obaly (napr. z džúsov, vína,
kávy, mliečnych výrobkov)

Pri triedení je potrebné nádoby
stlačiť alebo zošliapnuť,
šetrí sa tak objem.

SKLO
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Spracovanie recyklovatelného
odpadu správnym spôsobom
umoznuje jeho opätovné vyuzitie na
vyrobu novych produktov ako:
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• poháre (všetky okrem
krištáľových pohárov)
• sklenené nádoby
a obaly
• tabuľové sklo
• nevratné obaly
zo skla od nápojov
• obaly zo skla
z kozmetiky
• sklenené črepy

• zrkadlá
• plexisklo
• autosklo
• lepené sklo
• fľaše od chemikálií
• porcelán
• keramika
• žiarovky
• TV obrazovky
• sklo kombinované
s iným materiálom
(napr. drôtené sklo)
• zálohované obaly
zo skla

• noviny
• časopisy
• reklamné letáky
• kancelársky
papier
• kartóny
• papierové obaly
a vrecká

• mokrý, mastný, či inak
znečistený papier
• kopírovací papier
• použité papierové
vreckovky
• znečistené servítky
• tvrdé väzby kníh
• vrecká znečistené
od potravín
• použité plienky
• hygienické potreby
• asfaltový a dechtovaný
papier

systém
nás eko
ky
je kreh
o!
ako skl

Pred triedením je
potrebné plastové,
kovové či iné časti
(napr. zo zakladačov,
obalov), taktiež ich
balenie odstrániť.
Netreba odstraňovať
kovové sponky
z papiera (napr.
z časopisov,
či letákov).

nepatria

2 nápojové
kartóny

670
hliníkových
plechoviek

1 krabica
na TV

1 m² rolky
kuchynských
papierových
utierok

1 bicyklový
rám

5 pohárov

1 váza

30 fliaš

1 flísová
bunda

A tým pomáhate:
• šetriť materiál
a prírodné zdroje
• znížiť emisie CO ²
• znížiť spaľovanie
zvyškového odpadu
• k pozitívnemu vplyvu
na skleníkový efekt
• ušetriť svoje financie

ASEKOL SK s.r.o. je organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami, akumulátormi a odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.
Prostredníctvom ASEKOL SK si výrobcovia elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov plnia svoju povinnosť postarať sa o výrobky i potom, čo sa z nich stal odpad.
Náklady na triedený zber recyklovateľného odpadu hradí organizácia zodpovednosti výrobcov.

ASEKOL SK s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

www.asekol.sk

