ATUNCI CÂND RECICLĂM CU TOȚII,
CÂȘTIGĂM CU TOȚII

De fiecare dată când aduceți un ambalaj sau
un ziar la reciclat, ceva uimitor începe să se
întâmple.
Vechiul dop al sticlei poate fi transformat în
tablă pentru caroseriile mașinilor. Un ambalaj de
detergent de rufe gol poate deveni, de exemplu, o
cutie de pantofi nouă. Ziarul de ieri poate deveni
ziarul de mâine. Materiile prime naturale sunt
reutilizate și se economisește o cantitate mare de
energie. Procedând în acest fel, cu toții ajutăm la
crearea unei lumi mai bune în care trăim.
RECICLAREA

Toate ambalajele și ziarele colectate sunt duse la reciclat pentru a deveni
ambalaje sau produse noi. De exemplu, ambalajele din plastic pot deveni
materie primă pentru perii de spălat, ghivece pentru plante și sacoșe
de plastic. Sticla și ambalajele de hârtie sunt transformate de obicei în
ambalaje noi. Ambalajele metalice pot fi transformate în armături, iar
ziarele vechi pot deveni prosoape de bucătărie sau, din nou, ziare.

RESPONSABILITATEA
PRODUCĂTORULUI

În Suedia, avem o regulă numită responsabilitatea producătorului.
Aceasta înseamnă că acele companii care produc sau comercializează
ambalaje și ziare sunt responsabile pentru colectarea și reciclarea
produselor lor. Noi, Serviciul de Colectare a Ambalajelor și Ziarelor (FTI
- Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), acționăm în numele acestor
companii. Dorim să facem reciclarea ușoară pentru dvs. maximizând, în
același timp, beneficiile reciclării pentru mediul înconjurător. Dar, pentru
a reuși, avem nevoie de ajutorul dvs.

STAȚIILE DE RECICLARE

FTI este responsabilă pentru toate stațiile de reciclare fără personal din
Suedia. Acestea sunt locurile unde trebuie să duceți ziarele și ambalajele
de plastic, hârtie, metal și sticlă pentru reciclare. Dacă locuiți într-un
bloc de apartamente cu un punct de reciclare comun, trebuie să duceți
acolo ambalajele și ziarele.

MAI MULTE INFORMAȚII

La adresa www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation puteți găsi stația de
reciclare cea mai apropiată de dvs. și puteți vedea data la care aceasta
este golită și curățată. De asemenea, aici puteți găsi ghiduri de sortare,
videoclipuri despre reciclare, sfaturi și recomandări, precum și informații
despre organizația noastră.
Dacă aveți întrebări despre reciclarea ziarelor și a ambalajelor, vă rugăm
să ne contactați la adresa de e-mail kontakt@ftiab.se sau la numărul de
telefon 0200 88 03 11. Pentru întrebări despre deșeurile voluminoase,
compost, deșeuri electrice sau pentru alte probleme legate de deșeuri,
vă rugăm să contactați autoritatea locală sau să citiți mai multe la adresa
www.sopor.nu.

Sortați mai mult
Pentru a face posibilă reciclarea cât mai multor deșeuri, avem nevoie de ajutorul dvs. Ambalajele
trebuie să fie complet goale și cât mai uscate. Dacă aveți ambalaje formate din mai multe
materiale, trebuie să le sortați în funcție de materialul care considerați că are o greutate mai mare.
Vă mulțumim.
AMBALAJE DIN PLASTIC
De exemplu: sticle, cutii, pungi de plastic, recipiente de reumplere, tuburi de plastic, pachete
de chipsuri și polistiren.
Îndepărtați dopurile și capacele. Descărcați-vă sacul care conține diferite tipuri de
ambalaje din plastic în containere separate pentru fiecare tip de ambalaj. Acest lucru
ușurează etapele de reciclare ulterioare.
Produsele din plastic, altele decât ambalajele, trebuie sortate drept deșeuri
voluminoase sau casnice, de ex. mobila și jucăriile. Sticlele returnabile trebuie duse
înapoi la magazin pentru returnarea costului.

AMBALAJE DIN HÂRTIE
De exemplu: ambalaje de paste făinoase, cartoane de lapte și suc, sacoșe de hârtie, cutii de
pantofi, tuburi de carton de la sulurile de hârtie igienică și cutii de carton.
Aplatizați și pliați în două. Puneți ambalajele mai mici în ambalajele mai mari pentru a
economisi spațiu.
Plicurile trebuie sortate ca deșeuri casnice sau deșeuri inflamabile. Ziarele, broșurile
publicitare și alte materiale similare trebuie depozitate în containerul pentru ziare.

AMBALAJE DIN METAL
De exemplu: cutii metalice, doze de spray goale, tuburi, dopuri ale sticlelor, capace și cutii de
vopsea goale.
Pliați către interior capacele ascuțite ale cutiilor metalice. Nu îndepărtați dopurile/
capacele tuburilor.
Cutiile metalice care conțin reziduuri de vopsea sau adeziv trebuie sortate ca deșeuri
periculoase. Deșeurile metalice, piesele de la instalațiile sanitare, tigăile și alte
produse care nu sunt ambalaje trebuie sortate drept deșeuri voluminoase sau casnice.
Cutiile metalice returnabile trebuie duse înapoi la magazin pentru returnarea costului.

AMBALAJE DIN STICLĂ
De exemplu: sticle și borcane din sticlă colorate sau transparente.
Îndepărtați capacele și dopurile și sortați-le în funcție de materialul respectiv. Sortați
ambalajele din sticlă colorată și transparentă în containerul corespunzător.
Sticlele returnabile trebuie duse înapoi la magazin pentru returnarea costului.
Produsele din porțelan, ceramică și alte produse care nu sunt ambalaje, trebuie sortate
drept deșeuri voluminoase sau casnice. Becurile și tuburile de iluminat trebuie duse de
obicei la centrele de reciclare cu personal ale autorităților locale.

ZIARE
De exemplu: ziarele și săptămânalele, revistele, cataloagele, broșurile publicitare, agendele și
hârtia de scris/desenat.
Îndepărtați învelișul de plastic și etichetele promoționale.
Plicurile și cărțile legate trebuie sortate ca deșeuri casnice sau deșeuri inflamabile.
Sacoșele de hârtie, cartoanele și obiectele similare trebuie depozitate în containerul
pentru ambalaje de hârtie.

