SKLO
Sú to výrobky ľudskej činnosti. V prírode sa sklo rozkladá až za približne 4000 rokov. Svojím
pôsobením v prírode negatívne ovplyvňuje nielen súčasné, ale aj niekoľko desiatok budúcich
generácií. Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál, a preto je dôležité ho
separovať.

Sklené obaly musia byť čisté a zbavené iných materiálov
(ako napr. plasty, kovy – hlavne uzávery)

Recyklované sklo na 100% nahrádza sklárske suroviny

NEVYHADZUJTE SKLO DO PRÍRODY!
Vyhodené sklo, ostré sklené črepy môžu spôsobiť poranenie obyvateľom,
turistom, milovníkom prírody, ale aj zvieratám!
Vyseparované sklo dávajte do zelených veľkoobjemových zberných nádob!

Čo zbierame?
 biele a farebné sklo
 fľaše od nealkoholických
a alkoholických nápojov, sirupov,
ochucovadiel jedál, od jedlých
olejov
 fľaše na zaváranie
 sklené črepy

Čo nezbierame?
- plastové alebo kovové uzávery z
fliaš
- sklo znečistené farbivami a
masťou
- zrkadlo
- porcelán, keramické výrobky
- žiarovky, neónové výbojky
- okuliare, lupu
- tabuľové a drôtené sklo
- autosklá
- teplomer
- TV obrazovky
- plexisklo

ÜVEG
Emberi tevékenység termékei. A természetben kb. 4000 év alatt bomlik le. Káros hatásait
nem csak a mai, de az utánunk következő több tíz generáció is érzékelni fogja. Nagyon jól
újrahasznosítható, ezért fontos szelektíven gyűjteni és feldolgozni!

Az üvegeknek tisztának kell lenniük és el kell róluk távolítani a kupakot.

A reciklált üveg 100%-ban helyettesíti az üveggyártási alapanyagokat.

NE SZÓRJA SZÉT AZ ÜVEGET A TERMÉSZETBEN!
Az elszórt üveg, éles szilánkok sérülést okozhatnak! Megsebesíthetik
embertársainkat, a természetjárókat, de a vadon élő állatokat is!
A szelektíven gyűjtött üveget a zöld konténerekben gyűjtjük.

Mit gyűjtünk?
 színes és színtelen üveg
 alkoholmentes és alkoholos
italos palackok
 szörpös palackok
 ételízesítős palackok
 étolajas palackok
 befőttes üveg
 üvegdarabok

Mit nem gyűjtünk?
- üvegen lévő fém vagy műanyag
kupak
- erősen szennyezett festékes vagy
zsíros üveg
- tükör
- porcelán, kerámia
- villanykörte, neoncső
- szemüveg, nagyító
- üvegtábla és drótszövetes üveg
- autó szélvédő üveg
- hőmérő
- TV-képernyő
- plexiüveg

