Κάδος συλλογής γυαλιού

Επικίνδυνα απόβλητα

 Φιάλες αναψυκτικών μιας
χρήσης
(π.χ. φιάλες χυμού, φιάλες
κρασιού)
 Γυάλινες φιάλες (π.χ. για βρώσιμο λάδι, ξύδι,
προσθετικά λουτρού)
 Γυάλινες φιάλες με σπειρωτό στόμιο όλων
των ειδών (παιδική τροφή, βαζάκια για
τουρσί, βαζάκια για μαρμελάδα, βαζάκια για
μουστάρδα)
 Ποτήρια

Τα προϊόντα με αυτά τα σύμβολα μπορούν
να απορριφθούν σε φορτηγό μεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων:

Δεν επιτρέπονται τα
εξής:
- Κεραμικό υλικό
- Πορσελάνη
- Καθρέφτης
- Επίπεδο γυαλί/παράθυρο
- Βιδωτά πώματα/καψύλλια

Επιστρέψτε επιστρεφόμενες φιάλες
μιας χρήσης και φιάλες πολλαπλών
χρήσεων καθώς και κουτιά στο
κατάστημα!
Κάδος μεταλλικών κουτιών
Όλα τα μεταλλικά κουτιά μπορούν επίσης να
τοποθετηθούν σε ειδικές
κίτρινες σακούλες (Gelbe
Sack).

Οι δημόσιοι κάδοι απορριμμάτων είναι μόνο
για απόβλητα που παράγονται στο δρόμο!!

Θα βρείτε το χρονοδιάγραμμα για το φορτηγό
μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στο
ημερολόγιο απορριμμάτων κάτω από αυτό το
σύμβολο:
SA 1
Δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα τα εξής:
- Βαφές τοίχου
- Πυροτεχνήματα
- Γυάλινες φιάλες
- Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

Εδώ θα λάβετε περαιτέρω
πληροφορίες:
Διαδίκτυο: www.mzvo.de
Γραφείο παροχής συμβουλών για τα
απορρίμματα, Τηλ. 06063-93190
E-mail: info@mzvo.de

Πληροφορίες σε διάφορες
γλώσσες:
Γερμανικά

Σωστή
ταξινόμηση
αποβλήτων
MÜLLABFUHRZWECKVERBAND
ODENWALD
für den Odenwaldkreis

Νομική σημείωση: MÜLLABFUHR-ZWECKVERBAND ODENWALD, weitere Infos unter www.mzvo.de.de
Έκδοση: Απρίλιος 2019

Εναπομείναντα απόβληταγκρι κάδος













Στάχτες (που έχουν κρυώσει)
Φωτογραφίες
Καουτσούκ
Προϊόντα υγιεινής
(π.χ. μπατονέτες, προφυλακτικά)
Άμμο για γάτες, άμμο για μικρά ζώα
Άλλα προϊόντα, πολύ λερωμένα
Σακούλες για ηλεκτρικές
σκούπες
Υπολείµµατα
οδοκαθαρισµού
Υπολείμματα ταπετσαρίας
Στρωμνή για ζώα
Πάνες
Φίλτρα και στάχτες τσιγάρων

Βιολογικά απόβλητα πράσινος κάδος


















Υπολείμματα ψωμιού
Κελύφη αυγών
Χάρτινα φίλτρα
Ψαροκόκαλα
Υπολείμματα ψαριών (μικρές
ποσότητες νοικοκυριών)
Φυτικά απορρίμματα (π.χ.
κρεμμυδότσουφλα, σαλάτα)
Κατακάθι καφέ
Γαλακτοκομικά προϊόντα και
προϊόντα αλεύρου
Φλοιοί φρούτων (π.χ. καρποί, φλοιοί
πορτοκαλιών)
Χαρτομάντιλα
Υπολείμματα τροφίμων (μικρές ποσότητες
νοικοκυριών)
Υπολείμματα τσαγιού και φακελάκια τσαγιού
Κορμοί και κλαδιά (έκταση <15 cm)
Λουλούδια
Απορρίμματα κηπουρικής (χωρίς χώμα)
Φύλλα, ζιζάνια
Κομμένα φυτά και χλόη

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
- Χώμα
- Συνθετικά υλικά
- Πλαστικά (επίσης όχι «βιοπλαστικά»)
- Στρωμνή για ζώα (κάθε είδους)

Χαρτί - μπλε κάδοι
 Χαρτί, χαρτόνι,
χαρτοκιβώτια (καθαρά + στεγνά)
 Συσκευασία αυγών
 Χαρτόνι (διπλωμένο ή σκισμένο)
 Κατάλογοι
 Χαρτί περιτυλίγματος
 Ενημερωτικά έντυπα
 Σχολικά τετράδια
 Επιστολόχαρτα
 Τηλεφωνικοί κατάλογοι
 Περιοδικά
 Εφημερίδες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
- Ταπετσαρίες

Κίτρινη σακούλα

Τηλέφωνο για
ογκώδη απορρίμματα
06061-96000
 Ποδήλατα
 Εξοπλισμός κήπου
 Έπιπλα (π.χ. τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπες,
στρώματα, ράφια, κ.λπ.)
 Φούρνοι και καλοριφέρ που δεν ήταν
μονίμως εγκατεστημένα (χωρίς λάδι)
 Χλοοκοπτική μηχανή (μόνο με άδεια
δεξαμενή, όχι ηλεκτρική)
 Είδη αθλητισμού και εξοπλισμός παιχνιδιών
Δεν ισχύει για ογκώδη απορρίμματα:
- Κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων
(μηχανοκίνητα)
- Ψυγεία

 Αλουμίνιο (π.χ. δίσκοι, φύλλα, καπάκια)
 Κουτιά όλων των ειδών
 Συνθετικά υλικά, κυψελώδη (π.χ. πιατέλα για
κρέας, λαχανικά ή φρούτα)
 Πλαστικά κύπελλα (π.χ. από μαργαρίνη
με γιαούρτι, βουτυρόγαλα,
γαλακτοκομικά προϊόντα)
 Πλαστικά μπουκάλια (π.χ. καθαριστικά,
απορρυπαντικά πιάτων, προϊόντα
περιποίησης σώματος)
 Πλαστικές μεμβράνες (π.χ. τσάντες,
σακούλες, διαφάνειες, μεμβράνες
συσκευασίας)
 Περιέκτες ψεκασμού, εντελώς άδειοι, χωρίς
επικίνδυνα συστατικά (π.χ. από κρέμα, σπρέι
τραυματισμών, σπρέι σώματος)
 Σύνθετα υλικά (π.χ. κουτιά για ποτά από
γάλα και χυμούς, συσκευασίες σε κενό
αέρος,
 συσκευασίες ζαχαροπλαστικής, συσκευασίες
κατεψυγμένων προϊόντων)

Διαχωρισμός κατασκευαστικών αποβλήτων:
Ογκώδη απορρίμματα είναι κατά κανόνα όλα όσα
μεταφέρονται σε μια μετακόμιση

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
- Πλαστικά πιάτα
- Παιχνίδια
- Συσκευασίες με περιεχόμενο

Ορισμός: Τα ηλεκτρικά απόβλητα περιλαμβάνουν
γενικά όλα όσα διαθέτουν βύσμα, μπαταρίες ή
συσσωρευτές.

Ηλεκτρικά απόβλητα
06061 9999060














Υπολογιστής/Tablet
Τηλεόραση
Κουζίνα
Εγκαταστάσεις HiFi
Καφετιέρες
Ψυγεία
Οθόνες
Ξυριστικές μηχανές
Τοστιέρες
Πλυντήρια πιάτων και ρούχων
Στεγνωτήρια ρούχων
Ηλεκτρικά κατσαβίδια
Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες

