OBAL SA STÁVA
ODPADOM AŽ V KOŠI!
Zberné nádoby, ich farby a čo do nich (ne)patrí

ŽIADNY
ODPAD

Odpad je možné vytvoriť iba kúpou.
My, Pure čLOVEkovia začíname od
seba, snažíme sa odpad nevytvoriť,
ľudí podporiť a svoj rozum použiť.

BRKO
B ‒ iologicky
R ‒ ozložiteľný
K ‒ omunálny
O ‒ dpad
= kuchynský
a záhradný odpad,
rastlinné zvyšky,
škrupiny z vajec

= vlastná taška, vrecko na
pečivo, ovocie či zeleninu,
obedár, pohár na kávu či iný
nápoj, vlastná fľaška

Kompostovateľné
obaly

S K LO
70
GL
číre

71
GL
zelené

72
GL
hnedé

= poháre od zaváranín, sklenené obaly
od parfémov, krémov,
rozbité sklo, fľaše od
nápojov
Sklo je 100 % recyklovateľné donekonečna.
Biologicky neaktívne,
teda nie je hrozbou
pre budúce generácie. Pri zelenej fľaške je
80 % šanca, že už je recyklovaná.

NEPATRÍ SEM:
sklo od farieb
a chemikálií,
bezpečnostné
a technické,
zrkadlá,
porcelán,
keramika

1. Naozaj
recyklované:
01

02

04

05

PET

PE-HD

PE-LD

PP

Naozaj vykupované na
priemyselnú recykláciu.
Ak nie je iná možnosť.
Vedel si, že nie všetky
farby PET fľašiek sa
budú naozaj recyklovať?

2. Ener geti cky
zhodno covan É
(SPA ĽOVA NÉ):

Prinesené obaly

Zálohované obaly

PL AST Y

PAPIER
20

21

22

PAP

PAP

PAP

vlnitá
lepenka

hladká
lepenka

papier

= papierové obaly,
rozložené krabice,
papierové tašky,
lepenka, letáky,
noviny, časopisy,
zošity, knihy
Papier je možné recyklovať až 7-krát a nakoniec
dokonca kompostovať.
Aj v prípade, že skončí
v prírode, nenarobí veľa
škody. Slovensko je sebestačné, dokonca nenapĺňa svoje kapacity
recyklácie papiera.
Vyjadri svoj názor
nákupom!

NEPATRÍ SEM:
obaly od vajec,
rolky z toaletného
papiera, vreckovky,
mastný papier,
mastné obaly
od jedla,
tetraPak

03

06

07

PVC

PS

O

Obalom s označením
03, 06 a 07 sa vyhni.

Ich recyklácia je náročná,
nevýhodná alebo úplne
nemožná. Určite to spália, ak to teda neskončí
v oceáne...

Plast ako taký, nie je
zlý, avšak jednorazový,
nerecyklovateľný, veľmi
malý, či spojený s iným
materiálom môže
zahubiť nielen
množstvo
živočíchov,
ale aj nás.

KOVY

a KOMPOZITNÉ
OBALY
40

41

81

84

FE

ALU

PapPet

C/PAP

železo

hliník purePak tetraPak

V Trnave, ale aj iných mestách, sa kovy a „tetrapaky“
zbierajú spoločne s plastom.
Kovy dotriedi magnet alebo
ľudia. Kovy sú záťažou pri
ťažbe, výrobe a recyklácii, ale stále
rozumnejšie
ako plasty.

KO M U N Á L N Y
O D PA D
=
skládkovanie
a spa ľovanie

Bohužiaľ, na Slov
ensku
obľúbené činnos
ti. Až 70 %
odpadu zo zmes
ových
kontajnerov je m
ožné recyklovať alebo ko
mpostovať, no všetko to
končí na
skládke, kde ani
bio odpad
nie je prirodzený!
Treba sa pozrieť
nielen na
výrobok a jeho ob
al, ale aj
na to, čo mu pred
chádza
a ako skončí.

Z mesov ý
konta jner je
problém , nie
riešenie !

ZBE RNÉ MIE STA
A DVO RY:
= stavebný odpad,
oblečenie a textil,
oleje a farby, batérie,
žiarovky, použitý olej,
elektroodpad,
technické sklo,
objemný odpad
Ak preberieš zodpovednosť,
budeš nakupovať obaly
a výrobky z rastlín (papier,
drevo) a hornín (kovy, sklo),
a zredukuješ tak spotrebu
plastov, môžeš pokojnejšie spávať. Ak začneš kompostovať svoje zvyšky, nebodaj prejdeš na rastlinnú
stravu, šetríš vodu, energiu,
nevinné životy aj našu planétu, a vlastne mňa
i teba.

