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STICLĂ  
COLORATĂ

 - Sticlă colorată
 - Sticle, sticluțe, flacoane 

colorate (sticlă)
 - Sticle din sticlă colorată 

(de unică folosință)
 - Borcane de castraveți din 

sticlă colorată

 - Conserve din sticlă 
colorată

 - Ambalaje, sticluțe din 
sticlă colorată pentru pro-
duse cosmetice (sticlă)

 - Sticle de medicamente 
din sticlă colorată

STICLĂ TRANS-
PARENTĂ

 - Sticle, sticluțe, flacoane 
albe (sticlă)

 - Sticle din sticlă albă (de 
unică folosință)

 - Borcane de castraveți din 
sticlă albă

 - Conserve din sticlă albă 

 - Ambalaje, sticluțe din 
sticlă albă pentru produse 
cosmetice (sticlă)

 - Borcane pentru gemuri din 
sticlă albă

 - Borcane de conserve

Vă rugăm să aruncați DOAR sticlă albă în pubela 
pentru sticlă albă. O singură sticlă verde este 
suficienră pentru a colora în verde 500 kg de 

AMBALAJE
UȘOARE*HÂRTIE

 - Bibliorafturi (fără elemente 
metalice)

 - Cofraje pentru ouă
 - Hârtie de fax (hârtie 

normală)
 - Caiete (fără copertă de 

plastic)
 - Reviste ilustrate
 - Cartoane
 - Cataloage (fără copertă 

de plastic)
 - Hârtie de copiat
 - Ambalaje pentru fructe 

(carton)
 - Prosoape de hârtie 

(curate)
 - Pungi de hârtie
 - Plase de transport de 

hârtie
 - Ambalaje din hârtie 

(imprimate - cu inscripția 
„se depune pliat la deșeuri 
hârtie”)

 - Cutii
 - Ambalaje de produse con-

gelate (carton imprimat)
 - Carton ondulat
 - Pliante publicitare (fără 

copertă de plastic)
 - Ziare, hârtie de ziar, reviste

Penrtu un mediu în care merită trăit.  I  saubermacher.at  I  T: 059 800 5000

DEȘEURI  
BIOLOGICE

DEȘEURI  
REZIDUALE

AMBALAJE  
METALICE

 - Crengi
 - Coji de banane
 - Resturi obținute de la tăie-

rea pomilor (mărunțite)
 - Flori, resturi de flori
 - Coji de ouă
 - Resturi de mâncare
 - Fructe căzute
 - Carne, resturi de carne
 - Deșeuri de grădină
 - Resturi de legume
 - Iarbă, iarbă tăiată
 - Resturi obținute din tăierea 

gardurilor vii
 - Filtre de cafea (cu decoct), 

zaț de cafea, decoct de 
cafea

 - Oase
 - Deșeuri de bucătărie

 - Frunze
 - Alimente, resturi alimentare 

(alterate, de origine animală)
 - Deșeuri de legume și fructe
 - Coji de portocale
 - Resturi de la tunderea 

gazonului
 - Vreascuri (mărunțite)
 - Scoarță de copac
 - Resturi alimentare
 - Deșeuri obținute din tăierea 

arbuștilor
 - Pliculețe de ceai, filtre de ceai
 - Alimente alterate (carne, 

fără ambalaj, nelichide)
 - Plante de interior
 - Citrice
 - Crengi

 - Prelate
 - Cenușă (cărbune, cocs) 

rece
 - Casete audio
 - Etichete adezive
 - Scutece pentru copii
 - Sticlă din cristal cu plumb
 - Ghivece de flori
 - Cd-uri (compact disc-uri), 

CD-ROM-uri
 - Cartușe de imprimantă 

(pentru imprimante cu jet de 
imprimare)

 - Găleți (găleți de uz casnic, 
nu de ambalaj)

 - Veselă de unică folosință 
(plastic)

 - Resturi de vopsea (uscate, 
fără diluant)

 - Fotografii
 - Stopitori
 - Veselă din sticlă (de ex. 

pahare)
 - Becuri (fără becuri econo-

mice)
 - Păr, deșeuri menajere
 - Fecalele animalelor de 

companie
 - Articole de igienă (folosite)
 - Așternut pentru pisici, oase
 - Pixuri
 - Șervețele de bucătărie, de 

hârtie (murdare)
 - Prosoape de hârtie (foarte 

murdare)
 - Batiste de hârtie (folosite)
 - Jucării de plastic 

 - Doze de aluminiu
 - Folii de aluminiu
 - Tuburi de aluminiu
 - Sisteme de închidere din 

aluminiu
 - Cutii de tablă, golite de 

resturi (de ex. conserve de 
legume, cutii cu vopsea)

 - Doze goale (aluminiu sau 
tablă albă)

 - Cutii cu vopsea (curate)
 - Doze de băutură
 - Capace ale paharelor 

de iaurt
 - Cutii de conserve
 - Tuburi de metal (goale)
 - Ambalaje de metal (goale)
 - Sisteme de închidere din 

metal

Vă rugăm să aruncați DOAR sticlă colorată în pu-
bela pentru sticlă colorată. Sticla albă aruncată 
greșit decolorează sticla colorată, iar aceasta 
nu va mai putea fi utilizată, de exemplu, pentru 
sticle cu medicamente care trebuie protejate 

CENTRU DE CO-
LECTARE DEȘEURI

 - Lemn rezultat din demolări
 - Acumulatori
 - Medicamente expirate, 

medicamente
 - Ulei de motor uzat
 - Uleiuri și grăsimi de gătit 

uzate
 - Jante de aluminiu
 - Baterii auto
 - Baterii, baterii tip pastilă
 - Resturi rezultate din tăierea 

pomilor (mari)
 - Moloz (în cantități mai mari)

 - Monitoare, aparate de redare 
imagini

 - Computere, PC-uri
 - Sârme
 - Aparate electice și electro-

casnice
 - Becuri economice
 - Cutii de vopsea (cu resturi de 

vopsea conținând diluanți)
 - Grăsimi, uleiuri de gătit
 - Adeziv, tuburi, doze de 

adeziv
 - Cartușe de toner (golite)

Materialele cu proprietăți periculoase NU au ce 
căuta în deșeurile menajere normale. Vă rugăm 
să le predați la centrul de colectare a deșeurilor. 
Aflați de la primăria dumneavoastră informații 
detaliate, precum și orarul exact.

Ghid de colectare selectivă gospodării
Știria

i
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CCD

 - Ambalaje tip blister
 - Ambalaje din celofan
 - Saci pentru îngrășământ 

(goliți)
 - Găleți (golite, ambalaj)
 - Tacâmuri (din plastic, de 

unică folosință)
 - Sticle, sticluțe (material 

plastic)
 - Sticle, sticluțe, flacoane 

(ceramică)
 - Folii (ambalaj)
 - Cutii de lemn, lădițe de lemn 

(ambalaj)
 - Ceramică (ambalaj, de ex. 

sticle)

 - Pahare de plastic (ambalaj)
 - Sticle de plastic (de unică 

folosință)
 - Sisteme de închidere de 

plastic
 - Plase (de ex. pentru legume 

& fructe, pomi de crăciun)
 - Ambalaje de hârtie impri-

mate
 - Sticle de băuturi tip PET
 - Chipsuri de polistiren, 

ambalaje de polistiren
 - Ambalaje Tetra Pak
 - Pungi de transport (plastic)
 - Tuburi (de plastic, goale)
 - Hârtie, folie de ambalat 

*În districtul Liezen ambalajele ușoare și cele de metal sunt colectate împreună. 
Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați primăriei dumneavoastră.


