PLASTY
Katalógové číslo odpadu: 20 01 39
ÁNO:
plastové PET fľaše od nápojov, sirupov (stlačené), vedrá a fľaše od
čistiacich a kozmetických prípravkov, číre a farebné tašky,
mikroténové vrecká, PVC polyvinylchlorid – obaly kozmetických
výrobkov .....
NIE:
hrubo znečistené plasty potravinami, olejom, farbami, viacvrstvové
obaly napr. z kávy, kakaa, vreckových polievok, liekov, alobal, celofán,
fľaše od náterových hmôt, obaly z motorového oleja a ropných
produktov, guma ...

PAPIER
Katalógové číslo odpadu: 20 01 01
ÁNO:
kancelársky papier, listy, obálky, letáky, zošity, výkresy, noviny,
časopisy, knihy, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, lístky,
pohľadnice, papierové obaly, papierové a kartónové krabice, lepenky....
NIE:
papiere znečistené potravinami (od sladkostí, slaností, maslom,
džemom), papiere potiahnuté fóliou, kopírovací a faxový papier, vata,
použité papierové servítky, papierové vreckovky a papierové utierky
.....

SKLO
Katalógové číslo odpadu: 20 01 02
ÁNO:
sklenené fľaše všetkých farieb, poháre, sklenené črepy, poháre od
konzervovaných potravín (zelenina, kompót, káva – zbavené nečistôt)
bez viečok a plastových a kovových uzáverov, sklo z okuliarov, sklo
z rozbitého okna ....
NIE:
žiarovky, žiarivky, neónky, plexisklo, autosklá, zrkadlá, keramika,
porcelán, teplomery, dymové sklá, varné sklá, sklá kombinované
s inými látkami .....

KOVY-TETRAPAKY
Katalógové čísla odpadov: 20 01 40 - 15 01 05
KOVY - ÁNO:
konzervy, kovové dózy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, sponky,
spinky, špendlíky, plechovky od nealko nápojov, piva, energetických
nápojov a pod., alobal z čokolád, žuvačiek a keksov, viečka z jogurtov,
paštét, šalátov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), starý riad, staré kľúče, zámky, ventily, kelímky
z čajových sviečok a pod.
KOVY - NIE:
nekovový odpad, kovy hrubo znečistené zbytkami jedla, farbami
a rôznymi chemickými látkami
TETRAPAKY - ÁNO:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov a pod.
TETRAPAKY - NIE:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, korenín, nanukov,
kakaového prášku a pod.

