
STICLĂAMBALARE DEȘEURI BIO DEȘEURI RESTANTE

-  Capace de coroană
-  Separați componentele 

ambalajului unele de 
altele, de exemplu, 
îndepărtați capacele și 
aruncați-le în vrac

-  Clătirea nu este necesară
-  Nu suprapuneți unul 

peste altul

Ambalaje goale de  
unică folosință din 
sticlă

-  Toate sticlele de sticlă 
fără depozit, de exemplu, 
pentru vin, vin spumant, 
băuturi spirtoase, oțet, 
ulei, sucuri

-  Flacoane de sticlă,  
z. de exemplu, sticle de 
parfum

-  Borcane de gem,  
murături și muștar

-  Alte ambalaje din sticlă 
pentru fructe, sosuri, 
supe, legume

Cel mai bine evitat

-  Articole de igienă, 
cum ar fi tampoane 
de bumbac, bețișoare 
de bumbac, șervețele 
umede

-  Măști de unică folosință
-  Mănuși de unică  

folosință
-  Mucuri de țigară
-  Scutece
-  Măturături
-  Punga aspirator
-  Porțelan, Ceramică
- Tapet rest
-  Oglinzi
-  Litieră pentru pisici
-  Bureți și cârpe de clătire
-  Becuri (fără LED-uri)

Hârtie, carton, cartoane

-  Scrisori
-  Plicuri
-  Birou și redactare de 

documente
-  Punga brutarului
-  Cutii de ouă
-  Material de umplere a 

cutiilor de transport din 
hârtie, carton, carton de 
carton

-  Saci de făină și zahăr
-  Saci de hârtie
-  Cutii
-  Caiete de exerciții
-  Cărți broșate
-  Hârtie de împachetat
-  Reviste
-  Ziare

-  Aplatizați cutiile de 
carton, de exemplu, 
îndoiți-le sau rupeți-le

-  Nu aruncați hârtia  
mărunțită în vrac, ci 
într-o pungă de hârtie/
cutie de carton

-  Fără hârtii acoperite, 
cum ar fi hârtia de copt 
sau fotografiile

-  Fără plastic sau  
polistiren®.

-  Fără hârtie de bucătărie
-  Fără batiste de hârtie

Deșeuri de bucătărie

-  Rămășițe (crud și gătit)
-  Resturi de brânză, carne, 

cârnați și pește
-  Resturi de pâine și de 

produse de panificație
-  Deșeuri de fructe și 

legume
-  Deșeuri de citrice
-  Filtre de cafea și pungi 

de ceai
-  Coji de ouă și nuci

Deșeuri de grădină

-  Larbă, frunze, deșeuri 
erbacee

-  Plante, pământ pentru 
ghiveci, portaltoi mici

-  Tăieri de arbori și gard 
viu

Hârtie igienică  
(în cantități mici)

-  Prosoape de bucătărie 
din hârtie

-  Prosoape de hârtie
-  Șervețele de hârtie

-  Înfășurați-le în ziare sau 
pungi de hârtie sau 
aruncați-le în vrac

-  Aruncați alimentele fără 
ambalaj

-  Clătirea nu este necesară
-  Capacul nu trebuie să fie 

deșurubat
-  Fără veselă,  

fără porțelan,  
fără pahare de băut,  
fără geamuri

HÂRTIE

Ambalaj care nu este 
făcut din hârtie sau  
sticlă = așa-zis  
Ambalaje ușoare (LVP)

-  Cutii de lapte și băuturi
-  Cupe de iaurt și  

smântână
-  Saci de paste făinoase
-  Tuburi de muștar
-  Folie pentru batoane de 

cereale
-  Borcane de conserve
-  Tăvițe și folii de plastic 

pentru alimente
-  Folii de ambalare
-  Material de umplutură 

pentru ambalaje de 
transport, cum ar fi folie 
cu bule, polistiren® etc.

-  Sticle de curățare și 
detergent

-  Sticle de șampon
-  Spray-uri

Pentru comenzi de containere, reclamații și întrebări,
vă rugăm să contactați partenerii de eliminare a

a sistemelor duble: PreZero și KURZ la: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

sau tel. 0800 / 589 3854

Pentru comenzi de containere, reclamații și întrebări
și întrebări, vă rugăm să contactați 

AVL-ServiceCenter la: www.avl-lb.de
sau tel. 07141 / 144 2828

Separarea materialelor reciclabile pentru consumatorii casnici
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Nu folosiți pungi de plastic 
(nici măcar cele compostabile).


