
Hangi çöp nereye ait?
Organik Atık (Biyo) Bidonu

Cam Konteyneri

Kâğıt Bidonu

  örneğin:
. zarflar 
. kitap ve kitap cildi
. basılı kâğıt ve evrak
. kartonlar
. katalog ve broşürler
. un ve şeker torbaları
. kâğıt torbalar
. yazı kağıtları
. kaplanmamış ambalaj kağıtları
  (pizza kartonu, çikolata kâğıdı gibi)
. deterjan kartonları
. dergiler
. gazeteler

Atık Çöp Bidonu
  örneğin:
. kül
. parşömen kağıdı (yağlı kağıt)
. tek kullanımlık kap kacak (ince mukavvadan)
. fotoğraflar 
. ampuller
. ev hayvanı kumu 
  (kedi kumu, hayvan pisliği, kuş kumu gibi)
. hijyenik ürün atıkları (hijyenik bayan bağı, bayan tamponu, 
  mendiller pamuklu kulak çubuğu, çocuk bezleri)
. süpürme atıkları 
. mum artıkları
. karbon kağıdı, kopya kağıdı
. müzik ve video kasetleri
. kağıt mendiller
. yara bandı, pansuman malzemesi
. porselen, keramik
. elektrikli süpürge torbası 
. polistrol 
  (kirli, tane şeklinde, tavan levhası)
. duvar kağıdı artıkları
. sigara izmaritleri

ambalajlar + ambalajlarla aynı maddeden yapılan  
tüketim eşyaları

 

mutfak ve bahçe organik atıkları

   örneğin:
. ağaç ve çalı dalları
. çiçek ve çiçek toprağı
. ekmek parça ve kırıntısı
. yumurta kabukları
. yiyecek artıkları
. çürümüş meyve
. et ve balık artıkları
  (gazeteye sarılı)
. bahçe atıkları
. sebze artıkları
. çit çalı çırpı dalları 
. ahve atıkları ve kahve filtresi

. patates kabukları

. kemikler 

. mutfak kâğıdı

. ağaç yaprakları

. gıda artıkları

. meyve kabuk ve artıkları
  (narenciyenin de)
. fındık ve ceviz kabukları
. kesilmiş çim
. her türlü yemek artığı
. çay ve çay poşeti
. ot 

Aşağıdaki şekilde ayrıştılır:
. kahverengi cam
. yeşil cam
. beyaz cam

Mavi ve siyah renkteki cam ve şişeler yeşil cam konteynerine atılacaktır.
Pencere camı, kurşunlu kristal, keramik ve porselenler cam konteynerine 
atılmamalıdır.

Not : 
Birkaç kat gazete kâğıdı veya kese kâğıdı organik atıkların nemini emer ve 
ön ayrıştırıcı kapları ve organik atık bidonunu temiz tutar.

. eski elbise

. ayakkabı 

Sadece temiz ve kurutulmuş elbiseleri ve giyilebilecek 
ayakkabıları atınız. Lütfen iyi bir şekilde sarıp paketleyiniz.

Elbise Konteyneri

kâğıt ve mukavva  
Değerli Madde Bidonu

plastik ve metalden 
yapılmış diğer eşyalar

   örneğin:
. sarma folyosuа
. çatal kaşık bıçak
. plastik saksılar  
. çocuk arabası 
. CD, DVD ve disketler
. tel 
. duş perdeleri
. kova
. tek kullanımlık kap kacak
. sulama kovaları 
. elbise askısı
. şeffaf folyo (selofan)
. tencereler 
. şamdanlar 
. tavalar 
. çivi, cıvata, vida
. şemsiyeler 
. doğrama tahtası
. küçük kaplar 
. oyuncak 
. plastik bardaklar
. musluklar
. aletler 
. klozet oturakları
. diş fırçaları

ambalaj atıkları
(sarı torbaya atılan)

   örneğin:
. alüminyum kapak,
   alüminyum folyo,
   alüminyum kase
. Оpaketleme folyos
. boş boya kovası 
. boş boya kutuları 
. içecek kartonları
. yoğurt ve kaymak kaseleri
. yoğurt kaselerinin kapakları
. konserve kutuları
. margarin kapları
. vidalı kapaklar
. saç spreyleri 
. şampuan kapları
. polistrol 
   (temiz, tane şeklinde / cips)
. şekerleme ambalajları
. dondurulmuş gıda maddesi 
   ambalajları
. alışveriş torbaları
. tüpler 
. ambalaj folyosu

Dikkat! 
Elbise, pil, bozuk elektronik cihazlar, enerji 
tasarruflu ampuller, müzik ve video kasetleri, 
organik atıklar, tahta, sağlığa zararlı 
maddeler ve yastık / yatak değerli madde 
bidonuna atılamaz.
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sadece şişe ve kavanozlar için

Çöplerin tasnifi konusunda sorunuz mu var? Bizi arayınız: GWA-Abfallberatung  0 800 400 1 400 (Unna ili mıntıkakası sabit hatlarından ücretsiz)


