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A sárga fedeles edényzet a fém és műanyag
gyűjtőhelye.

Jelen tájékoztatónk a szelektív tárolók
használatával kapcsolatos.

Mit hova dobjunk?
A kék fedeles edényzet a papír és italoskarton
gyűjtőhelye.

Az ide dobandó hulladékok alapja a cellulózrost,
amelyet fából vagy hulladékrongyból nyernek ki. Az
összes szelektíven gyűjtendő hulladék közül a
papírhulladék az, amelyet a legnagyobb mértékben
lehet újrahasznosítani. Az újrapapír készítése 75
százalékkal kevesebb vizet és több mint 60
százalékkal kevesebb energiát igényel!

Mielőtt kidobjuk a papírhulladékot, fontos, hogy
minden nem oda való elemet eltávolítsunk róla, például
a spirált a füzetről, a műanyag nyitófület a papír
italosdobozról. Ezeknek a sárga fedeles edényzetben a
helyük. Mielőtt kidobjuk a papír italosdobozokat,
mindig öblítsük ki azokat!

Ide kell dobni a különböző flakonokat, zacskókat,
élelmiszeres és kozmetikai dobozokat is. Fontos,
hogy elhelyezés előtt minden esetben mossuk ki,
öblítsük el, majd amennyire csak tudjuk, lapítsuk ki
azokat.
A sárga fedeles
fémhulladékot is:

edényzetbe

kell

dobni

a

az italos- és konzervdobozokat, a fémkupakokat.
Ezeket is préseljük össze, de előtte öblítsük ki azokat.
A fémet is nagyon hatékonyan lehet újrahasznosítani,
hiszen az ilyen csomagolóanyagok alapanyaga 50
százalékban
újrahasznosított
fémből
készül.
Magyarországon különböző járműipari, építőipari
termékeket, alkatrészeket állítanak elő a szelektíven
gyűjtött fémhulladékokból, ami jelentősen csökkenti
a gyártás energiaigényét is.
Hogyan dobjuk ki helyesen a hulladékot?
A karton- és italosdobozokat, palackokat minden
esetben lapítsuk ki, így sokkal kevesebb helyet
foglalnak.
Ha megtelt az edényzet, semmiképpen se tegyük mellé
zsákokban vagy egyéb
tárolóeszközökben a hulladékot, mert azokat az FKF
munkatársai nem szállítják el.
Ha az ürítést végző kolléga észleli, hogy oda nem illő
hulladék is került az edényzetbe,
átválogatásra felszólító felhívást hagy a helyszínen.
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