Ticari İşletme Ayırma Talimatı
HAFIF
AMBALAJ

KAĞIT/KARTON
- Evrak klasörü (metal
içermeyen)
- Yumurta kartonları
- Defterler (plastik
kabı olmayan)
- Resimli dergiler
- Karton kutular
- Kataloglar (plastik kapak
içermeyen)
- Fotokopi kağıtları
- Meyve kaseleri (karton)

- Kağıt torba
- Kağıt taşıma çantaları
- Kağıt ambalajlar
(kaplamalı – “eski kağıt
olarak
katlanmış” yazılı)
- Kutular
- Oluklu mukavva
- Reklam broşürleri (plastik
kapak içermeyen)
- Gazeteler, gazete kağıtları,

Uyarı: Lütfen toplama konusunda bölgesel farklılıkları dikkate
alın (örn. sadece kağıt ve karton ambalajların toplanması).

Ticari işletme
hafif ambalajları
- Kova
- Bidon
- Plastik folyolar
- Plastik içi boş atıklar
- Plastik kayışlar

Uyarı: Ticari işletmelere ve
evlere ait hafif ambalajlar
birlikte toplandığında ayırma
maliyetleri ortaya çıkar.
Ev tipi

BIYO ATIK
- Çürümüş meyve ve kesilmiş çiçekler
- Budanmış çitler
- Çay ocağı alanından gıda
artıkları*
- Biçilen otlar ve yaprak
- Meyve ve sebze atıkları
- Çay ve kahve posası
- Çay ocağı alanından ambalajsız bozulmuş gıdalar*

- Saksısı olmayan parçalara
ayrılmış oda bitkileri
- Parçalara ayrılmış, budanmış ağaç ve çalı parçaları
- Narenciyeler ve yumurta
kabukları

- Şeffaf küçük şişeler,
flakonlar (cam)
- Şeffaf cam şişeler
- Şeffaf konserve kavanozları (hıyar vs.)

-

-

Brandalar
Soğuk kül (kok kömürü)
Kristal bardaklar
Çiçek saksıları
Farklı plastikler (ambalaj değil)
Boya kalıntıları (sertleşmiş,
solvent içermeyen)
Fotoğraflar
Cam sofra setleri (örn. su
bardakları)
Ampuller (tasarruflu lambalar
değil)
Saç
Süpürme çöpü
Seramik sofra takımı
(örn. tabak, fincan)
Tuvalet kağıdı

-

Dolma kalem
Buzlu bardak, cam
Plastik kaplar
Plastik oyuncak
Köpük ambalajlar
Peçeteler
Kullanılmış mendiller
Yıpranmış iş
kıyafeti
- Kirlenmiş ambalajlar

- Şeffaf kozmetik ambalajları, şişeleri (cam)
- Şeffaf marmelat kavanozları

Uyarı: Tüm şeffaf cam ambalajlarının tamamen boşaltılmış
olmasına VE YALNIZCA şeffaf camın şeffaf cam haznesine
atılmasına lütfen dikkat edin. Yalnızca renkli bir şişe, örn. 500
kg camı renklendirmeye yeter.

METAL
AMBALAJ

TICARI IŞLETME

*Uyarı: Gastronomi, kantin ve büyük mutfak alanından mutfak
ve yemek artıkları, 2004 yılından beri Hayvansal Maddeler
Yasası BGBl ve I no. 141/2003 Hayvansal Yan Mamuller Düzenlemesi (Düzenleme AT no. 1069/2009) hükümleri uyarınca
atık yerinde ayrı olarak toplanmalıdır.

hafif ambalajlar
- Blister ambalajlar
- Selofan ambalajlar
- Çeşitli plastik ambalajlar
- Tek kullanımlık sofra seti
(plastik)
- Plastik bardaklar
(ambalajlar)
- Plastik şişeler (tek kullanımlık)
- Plastik kapaklar
- Fileler (örn. meyve ve sebze)
- Tetrapack
- Taşıma çantaları
- Ambalaj folyoları
- Diş macunu tüpleri
(plastik, boş)

ŞEFFAF CAM
AMBALAJ

-

Alüminyum kutular
Alüminyum folyolar
Alüminyum tüpler
Alüminyum kapaklar
Sac kutular
Renkli kutular

-

İçecek kutuları
Yoğurt kabı kapakları
Konserve kutuları
Metal tüpler
Metal ambalajlar
Metal kapaklar

Uyarı: Lütfen, metal ambalajların tamamen boşaltılmış olmasına
dikkat edin.

Yaşanılabilir bir çevre için. I www.saubermacher.at I T: 059 800

RENKLI CAM
AMBALAJ
- Renkli ilaç şişeleri
- Renkli marmelat kavanozları
- Renkli kozmetik ambalajları, şişeleri (cam)
- Renkli konserve kavanozları
(hıyar vs.)

- Renkli cam şişeler
- Renkli küçük şişeler,
flakonlar (cam)

Uyarı: Tüm renkli cam ambalajlarının tamamen boşaltılmış
olmasına VE YALNIZCA renkli camın renkli cam haznesine
atılmasına lütfen dikkat edin. Yanlış yere atılmış bir şeffaf cam,
renkli camın rengini soldurur, bu cam, örn. ışık korumalı ilaç
şişelerini kullanılamaz hale getirir.

MUTFAK VE
YEMEK ATIKLARI
Kategori 3 – insanların tüketimi için değildir
- Fırın mamulleri ve ekmek
atıkları
- Yemek hazırlarken kalan
mutfak atıkları ve et artıkları
- Meyve ve sebze atıkları
- Yemek artıkları

- Çay ve kahve posası
- Ambalajsız bozulmuş
gıdalar
- Narenciye ve yumurta
kabukları

Uyarı: Gastronomi, kantin ve büyük mutfak alanından mutfak
ve yemek artıkları, 2004 yılından beri Hayvansal Maddeler
Yasası BGBl ve I no. 141/2003 Hayvansal Yan Mamuller Düzenlemesi (Düzenleme AT no. 1069/2009) hükümleri uyarınca
atık yerinde ayrı olarak toplanmalıdır.

