
Metalul devine metal -  
aluminiul devine aluminiu

• Conserve
• Cutii și folii de aluminiu
• Capacele paharului cu iaurt
• Cutii de vopsea goale
• Capacele coroanei
• Boluri pentru hrana animalelor

Ambalaje din sticlă

Sticla veche devine 
sticlă nouă

• Sticle de sticlă
• Borcane de conservare
• Sticle goale pentru parfumuri sau

medicamente
• recipiente de sticlă goale
• Separarea dintre sticla albă și

cea colorată (verde, maro)

Deșeuri 
biogene

Deșeuri biogene 
pentru 

a compost -
îngrășăminte 

valoroase

Hârtia veche devine 
hârtie nouă sau carton

CORECT:
• Fructe, legume și deșeuri de grădină 
• Coaja de banane și citrice 
• Resturi
• Cafea și ceai preparate cu filtru și pungă de hârtie 
• Coji de ouă, pene, păr
• Covoare murdare
• Flori tăiate, plante în ghiveci
• Așternut de pisici compostabil
• Vase compostabile (cupe, ...)

Deșeuri de hârtie 

• Ziare, reviste
• Cataloage, broșuri, cărți
• Hârtie de ambalat, pungi de hârtie
• Hârtie de împachetat
• Scrisori, agende telefonice
• pungi goale de hârtie
• hârtie de scris hârtie de copiat
• Sacii de hârtie s-au golit complet

Ambalaje din plastic

sticlele de 
plastic devin 
sticle noi de 

plastic

Ambalaje din plastic, de exemplu:
• Sticle pentru băuturi (sticle PET)
• Oțet, ulei de gătit, ketchup
• Apă, lichid de răcire, curățator de geamuri,

antigel
•  Sticle pentru detergenți, agenți de curățare și

detergenți, detergenți de uz casnic etc.
• Pahare de iaurt, pachete de băuturi

Ambalaje metalice

• veșeuri poluate 

• Articole de igienă (scutece, batiste) 
• Materiale plastice, fără ambalaj (periuțe de dinți, 
jucării vechi) 

• Sticlă dacă nu există ambalaj (sticlă de fereastră, 
sticlă de plumb, vase)

• cauciuc și piele
• alte resturi (porțelan, cenușă, gunoi) 

Deșeurile reziduale sunt 
arse - energie

deșeuri reziduale

Substanțe problematice, cum ar fi bateriile, vopselele și lacurile; Deșeuri electronice, deșeuri voluminoase, ulei de gătit și multe altele. vino la centrul de 
colectare a deșeurilor. Informații suplimentare despre acest lucru la www.umweltverbaende.at

Acesta este modul în care gestionarea deșeurilor are sens.

Cum și de ce separăm gunoiul

Separarea activă a deșeurilor pentru mediul nostru!
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