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Deșeuri diverse - Tomberonul negru/gri
Corect:
| Cenușă, murdărie diversă
| Articole de igienă, scutece
| Spărtură de porțelan și ceramică, sticlă menajeră
| Ambalajele și resturile conținutului lor
| Non-ambalaje din plastic,
precum castroane, periuțe de dinți, jucării vechi, găleți,…
| Materiale igienice pentru animale, ce nu pot fi
compostate, oase
Eliminarea resturilor alimentare comerciale se realizează
separat!
Greșit:
| Deșeurile diverse, care sunt prea mari pentru recipi
entul de deșeuri diverse, precum canapelele, saltelele,
cărucioarele de copii, jaluzelele, …
= Deșeuri voluminoase
| Substanțele periculoase pentru mediu, precum
substanțele chimice, bateriile și acumulatoarele,
lacurile, vopselele, solvenții, becurile economice,
spray-urile cu substanțe conținute, …
= Substanțe problematice

Deșeuri de ambalaje - Tomberonul galben

Ajutor la sortare

Separarea corectă a deșeurilor
Landkreis Mittelsachsen

Corect:
| Sticle de plastic de la detergenți, articole cosmetice,…
| Pahare de plastic de la alimente
| Ambalaje din polistiren sau lemn, de ex. de la fructe
și legume
| Ambalaje combinate, precum Tetra Pack și cutiile
de băuturi
| Gălețile goale de vopsea
| Folia de aluminiu, cutiile și tăvile de aluminiu

Greșit:
| Recipientele din sticlă = containerul pentru sticlă
| Obiectele, ce nu sunt ambalaje din plastic,
precum castroanele, periuțele de dinți, jucăriile
vechi, gălețile,…
| Scutecele
= Deșeurile diverse
| Deșeurile diverse, care sunt prea mari pentru
recipientul de deșeuri diverse, precum
canapelele, saltelele, cărucioarele de copii,
jaluzelele, …
= Deșeuri voluminoase

Pentru a proteja mediul și a evita costurile
suplimentare, este important să introduceți
deșeurile dumneavoastră în recipientele
corecte de deșeuri.

eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH

.
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Hârtia, cartonul subțire și gros - Tomberonul albastru

Deșeuri biologice - Tomberonul maro

Serviciu

Corect:
| Ziare, reviste
| Hârtii, cataloage și prospecte
| Ambalaje, carton subțire și gros
| Cărțile nelegate

Corect:
| Resturi de fructe și legume
| Plicuri de ceai și filtrele de cafea
| Coji de ouă și nuci
| Florile, resturile plantelor și de gazon tăiat
| Frunze și verdeață tăiată
| Materialele igienice pentru animale mici, ce pot fi
compostate

Următoarele deșeuri sunt eliminate separat:
| Sticla veche în containerul de sticlă veche
| Substanțele problematice, la echipajul mobil pentru
substanțe dăunătoare, respectiv
la FNE Entsorgungsdienste Freiberg GmbH
la: 03731 - 300 70
| Deșeurile voluminoase, molozul, produsele defecte,…
la centrele de reciclare ale Landkreis Mittelsachsen

Greșit:
| Ambalaje (Tetra Pack) și folie de aluminiu din
ambalaje
| Hârtia cu strat aplicat și vesela de unică
folosință
= Tomberonul galben

Greșit:
| Resturile de pește, carne și cârnat
| Scutece, saci de aspirator, resturi de tutun
| Cenușă și murdărie diversă
| Materiale igienice non-compostabile pentru
animale, oase
| Lâna și părul de animale
| Plante bolnave
| Pungile murdare de plastic
= Deșeuri diverse
| Ambalajele de plastic și pungile de plastic curate
= Tomberonul galben

În cazul în care aveți întrebări referitoare la separarea
deșeurilor sau la eliminarea deșeurilor comerciale,
vă puteți informa online la www.ekm-mittelsachsen.de
sau la centrul de consultanță referitoare la deșeuri a EKM:

| Hârtia murdară, fotografii, resturi de tapet și
scutece, folie de aluminiu murdară
= Deșeuri diverse

Karla Zapel | Consultanță
Tel. 03731 2625 - 42
Fax 03731 2625 - 50
Karla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de
Saskia Siegel | Consultanță
Tel. 03731 2625 - 41
Fax 03731 2625 - 50
Saskia.Siegel@ekm-mittelsachsen.de

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Straße 95		
Tel. 03731 2625 - 0
09599 Freiberg			
Fax 03731 2625 - 50
www.ekm-mittelsachsen.de		
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