
 alüminyumdan 
alüminyuma

• Teneke kutular 
• Aludosen und -folien 
• Yoğurt kap kapakları
• Fırçayla temizlenen boya kutuları
• Şişe kapakları
• Hayvan yemi kaseleri
• Menü tepsileri 

Cam ambalaj

Eski cam yeni 
cama dönüşüyor

• Cam şişeler
• Konserve kavanozları
• Flaconlar
• Diğer içi boş cam kaplar
• Beyaz ve renkli (yeşil, 

kahverengi) cam arasında ayrım 

Biyojenik 
atık

Biyojenik atık 
komposta, 

değerli 
gübreye 
dönüştü

Eski kağıt yeni kağıt 
veya karton olur

DOĞRU ŞEKİLDE:
• Meyve, sebze ve bahçe atıkları 
• Muz ve turunçgillerin kabuğu 

• yiyecek kalıntıları 
• Filtre ve kağıt torba ile kahve telvesi ve çay 

telvesi 
• Yumurta kabukları, tüyler, saçlar
• Kirli mutfak ruloları
• Kesme çiçekler, saksı bitkileri
• Gübrelenebilir kedi kumu
• Gübrelenebilir tabaklar (kaplar, ...) 

Atık kağıt
• Gazeteler, dergiler
• Kataloglar, broşürler, kitaplar
• Kağıt taşıma torbaları
• Ambalaj kağıdı
• Mektuplar, telefon rehberleri
• Yazı kağıdı, fotokopi kağıdı
• Kağıt torbalar boşaltıldı
• Katlanmış karton kutular ve kutular 

Plastik ambalaj

PET şişeler 
yeni PET 

şişeler 
oluyor 

gibi plastik ambalaj:
• İçecek şişeleri (PET şişeler) 
• Sirke, yemeklik yağ, ketçap
• Damıtılmış su, soğutucu, cam temizleyici, 

antifriz
• Deterjanlar, temizlik maddeleri ve 

deterjanlar, ev temizlik malzemeleri vb.
• Yoğurt kapları, içecek paketleri 

Metal ambalaj
• kontamine atık 

• Hijyen malzemeleri (çocuk bezleri, mendiller) 
• Plastikler, ambalaj yok (ör. diş fırçaları, eski 
oyuncaklar) 

• Bardak, ambalaj yok (ör. pencere camı, kurşun cam, 
tabaklar)

• Kauçuk ve deri
• diğer artıklar (porselen, kül, çöp) 

Artık atık yakılır  
C enerji

Artık atık

Piller, boyalar ve vernikler gibi sorunlu maddeler; Elektronik atık, hacimli atık, yemeklik yağ ve çok daha fazlası. atık malzeme toplama merkezine gelin. 
Daha fazla bilgi www.umweltverbaende.at adresinde bulunabilir.

Bu atık yönetim mantıklı nasıl.

Çöpü nasıl ve neden ayırıyoruz
Çevremiz için aktif atık ayırma!

İpucu:
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