Ohtlikud jäätmed, elektrijäätmed ja erijäätmed .
Tuleb alati sorteerida eraldi. Allpool mõned näited.

GHID DE SORTARE
Romanian
CATEGORIE

POATE CONŢINE

OBSERVAŢII

FRAKTION

FINNS/KAN FINNAS I BL.A.

Şpan şi metal

Orice metale, şpan, ţevi de fontă, inclu- Fără piese izolate, fără
siv elemente din plumb
deşeuri electrice

Aerosoli

Tuburi de spray

Lemn

Orice material lemnos, se acceptă cuie şi Fără lemn impregnat,
elemente mici de feronerie
buşteni, vreascuri

Azbest

Eternită, izolatori conducte

Inflamabile

Lemn, hârtie, carton ondulat, polistiren, Fără PVC, gips, lemn
plastic de ambalat, hârtie protectoare
impregnat

Baterii

Bateriile auto şi bateriile mici se vor sorta separat unele de altele

Gips

Aparatele
Resturi de gips atât din producţie nouă Uscat, separat de gunoi electrice
cât şi din demolări, fără mortar şi resturi menajer
Armături
de faianţă sau zăvoare

Mase minerale Ciment, mortar pentru zidărie şi tencuieli, cărămizi, ciment alb, nicip etc.

Separat de gunoi
menajer

Deşeuri ames- Deşeuri nesortate
tecate

Fără deşeuri electrice,
deşeuri periculoase,
PVC, anvelope

Moloz

Vată minerală, gips din demolări, fără
materiale refolosibile

Deşeuri
electrice

Surse de iluminat, armături, aparate
A se vedea deşeuri
electrice, electrocasnice, frigorifice etc. periculoase

Deşeuri periculoase

Azbest, baterii, aerosoli, vopseluri, lacu- A se vedea deşeuri
ri, lipiciuri, materiale de etanşare etc.
periculoase
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Trebuie caracterizat!

Toate obiectele cu funcţiune electrică
Nu demontaţi armăturile tuburilor de neon şi nu uitaţi să scoateţi tuburile de neon

Vopseluri

Vopseluri şi recipiente cu resturi de vopsea

Lemn impregnat

Cherestea, traverse, stâlpi telefonici

Mercur

Termometre, releuri, întrerupătoare etc.

Dizolvanţi

Benzină, ligroină, acetonă, metanol etc.

PCB

Materiale de etanşare, uleiuri de condensator

BIG BAG’s sorteringsguide är en komprimerad vägledning utformad efter
kretsloppsrådets rekommendationer. Antal fraktioner bestäms vid projektet.
Du är välkommen att kontakta BIG BAG. Vi pratar svenska och engelska
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