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Artık atık - Siyah/gri konteyner
Doğru:
| Kül, süprüntü
| Hijyen ürünleri, çocuk bezi
| Porselen ve seramik parçalar, evsel cam
| Artık içerikli ambalajlar
| Ambalaj malzemesi olmayan plastikler,
örn. kaplar, dış fırçaları, eski oyuncaklar, kovalar, …
| Kompostlanamaz hayvan kumu, kemikler

Ambalaj atıkları - Sarı konteyner

Ayrıştırma yardımı

Atıkları doğru şekilde ayrıştırın
Landkreis Mittelsachsen

Doğru:
| Deterjan, kozmetik ürünlerin plastik ambalajları, …
| Gıda için plastik bardaklar
| Strafor veya ahşap ambalaj altlıkları, örn. meyve ve
sebzeler için
| Tetrapak ve içecek kartonları gibi kompozit ambalajlar
| Boş boya kutuları
| Alüminyum folyo, alüminyum kutular ve tabaklar

Ticari gıda atıklarının bertarafı ayrı gerçekleştirilir!
Yanlış:
| Kanepe, yatak, bebek arabaları, panjur gibi artık atık
konteynerleri için çok büyük olan artık atıklar, …
= Hacimli atık
| Kimyasallar, bataryalar ve akümülatörler, akrilik boyalar,
diğer boyalar, solventler, enerji tasarruflu lambalar,
artık içerikli sprey kutuları gibi çevresel olarak tehlikeli
maddeler, …
= Sorunlu atıklar

Yanlış:
| Cam şişeler = Cam konteyneri
| Kaplar, diş fırçaları, eski oyuncaklar gibi ambalaj
olmayan plastikler, …
| Bebek bezleri
= Artık atık
| Kanepe, yatak, bebek arabaları, panjur gibi artık
atık konteynerleri için çok büyük olan artık atıklar, …
= Hacimli atık

Çevreyi korumak ve ek maliyetlerden kaçınmak
için atıklarınızı doğru atık konteynerlerine
atmanız önemlidir.

eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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Kağıt, mukavva, karton - Mavi konteyner

Organik atık - Kahverengi konteyner

Müşteriye hizmet

Doğru:
| Dergi, gazete
| Kağıt, katalog ve broşürler
| Ambalaj, mukavva ve kartonlar
| Ciltsiz kitaplar

Doğru:
| Meyve ve sebze atıkları
| Poşet çay ve kahve filtreleri
| Yumurta ve fındık/ceviz kabukları
| Çiçek, bitki artıkları ve biçilmiş çim
| Yaprak ve yeşil atık
| Kompostlanabilir küçük hayvan kumu

Aşağıdaki atıklar özel olarak bertaraf edilmeli:
| Atık camlar atık cam konteynerine
| Sorunlu maddeler mobil tehlikeli madde aracına
(Schadstoffmobil) veya FNE Entsorgungsdienste Freiberg
GmbH’ye 03731 - 300 70
| Hacimli atık, moloz, hurda,… Mittelsachsen bölgesinin
geri dönüşüm merkezlerine

Ticari gıda atıkları olmamalı!
Yanlış:
| Kompozit malzemeler (Tetrapak) ve
alüminyum ambalaj folyosu
| Kaplamalı kağıtlar ve tek kullanımlık sofra takımları
= Sarı konteyner
| Kirli kağıtlar, fotoğraflar, duvar kağıdı artıkları ve
çocuk bezleri, kirli alüminyum folyo
= Artık atık

Yanlış:
| Balık, et ve sosis/sucuk artıkları
| Çocuk bezi, elektrikli süpürge torbaları,
tütün atıkları
| Kül ve süprüntü
| Kompostlanamaz hayvan kumu, kemikler
| Yün ve hayvan tüyleri
| Hastalıklı bitkiler
| Kirli plastik poşetler
= Artık atık
| Ambalaj plastikleri ve temiz plastik poşetler
= Sarı konteyner

Atık ayrıştırma veya ticari atık bertarafı ile ilgili sorularınız
varsa www.ekm-mittelsachsen.de adresinden veya
EKM’den bilgi edinebilirsiniz: 03731-41/42 veya abfallberatung@ekm-mittelsachsen.de.
Karla Zapel | Müşavir
Tel. 03731 2625 - 42
Fax 03731 2625 - 50
Karla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de
Saskia Siegel | Müşavir
Tel. 03731 2625 - 41
Fax 03731 2625 - 50
Saskia.Siegel@ekm-mittelsachsen.de

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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