?

Folha de alumínio,
pode ser colectada
separadamente

?

Porcelana & espelhos,
podem ser eliminados
no contentor de vidro

Em alguns centros de reciclagem. Caso
contrário, no lixo residual. Melhor ainda,
dispensar o papel de alumínio e usar
embalagens reutilizáveis.

Somente os recipientes de vidro pertencem
no contentor de vidro. Porcelana e espelhos
podem ser eliminados separadamente no
centro de reciclagem.

pode ser despejado com
o papel e papelão

?

não!

?

Grãos de café,

O pó de café pertence (sem cápsula de plástico ou alumínio) nos resíduos
biológicos. Cápsulas de café devem ser evitadas completamente! Geralmente,
não se deve despejar qualquer resíduo, óleos e gorduras no tubo de descarga,
porque pode entupir e, posteriormente, causar danos na estação de
tratamento de esgoto e desnecessariamente poluir o esgoto.

?

não!
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Fotos,

Janelas de envelope,

?

?

Etiquetas adesivas nos
recipientes de vidro,

As fotos não podem ser processadas e
devem ser descartadas no lixo. O mesmo
aplica-se ao papel revestido e plastificado.

En collaboration avec

!

N°1

Pode cortá-los e descartá-los no lixo, mas não precisa.

não!
As tampas metálicas podem ser
descartadas separadamente através do
saco azul da Valorlux. A maioria dos centros
de reciclagem fornece uma estação de
recolha de rolhas.

Faz como
deve ser

sim!

podem ser descartadas no
recipiente de papel e papelão

?

?

são permitidas no recipiente
de papel e papelão

Tampas de metal
e cortiça,
podem ser despejadas
com as garrafas para o
recipiente de vidro

sujos têm de ser limpos
antes de me livrar deles

Os recipientes podem ser descartados
e não precisam ser enxaguados.
A maioria dos recipientes
pode ser reciclado.

sem dor da
separaçãos

podem ser despejados
no tubo de descarga

No centro de reciclagem, nas caixas RE ou no
saco verde da Valorlux (se disponível). Melhor
ainda, dispensa do filme de plástico e usa
embalagens reutilizáveis.

Recipientes,

Papel e papelão contaminado não podem ser
reciclados e deve ser eliminado no lixo residual.
Além disso, os copos são muitas vezes fornecidos
com uma membrana de plástico. É melhor usar
recipientes reutilizáveis.

Separar

?

sim!

Copo de papel para café,

não!

pode ser colectado
separadamente

não!

sim!

não!

Saco & filme de plástico,
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são permitidas no
recipiente de vidro

sim!
Pode fazê-lo,
mas não precisa.

?

