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APARATE ELECTRICE VECHI
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Evitarea deşeurilor în gospodărie
Un serviciu oferit de comunitatea dvs. şi de asociaţia ecologică. Mai multe informaţii la www.umweltv.at/richtig-trennen

Serviciu de descărcare în diverse limbi pe pagina de internet

 Pahare de iaurt
 Ambalaje compozite 

 (de ex. ambalaje de chipsuri)
 Cutii de carton ptr. băuturi 

 (de ex. Tetra-Pak)
 Sacoșe de cumpărături
 Folii de ambalare
 Recipiente, canistre din plastic
 Ambalaje goale de la 

 medicamente
 Granule de polistiren 

 (umplutură)
 Cutii pentru blistere
 Ghivece de flori (Ø  sub 10 cm)
 Polistiren din ambalaje 
 Dopuri de plută (vin)

Ambalaje goale din sticlă 
precum:

 Sticle de toate formele și 
 mărimile

 Sticle pentru vin și spirtoase
 Borcane cu gât larg sau 

 pentru conserve
 Borcane de unică folosință
 Sticluțe și flacoane pentru 

 parfumuri și cosmetice

 Cutii metalice  pentru băuturi 
 și pentru conserve din 
 aluminiu sau tablă acoperită

 Butoaie pentru festivități
 Folii, cești, tuburi din 

 aluminiu
 Vase pentru hrană gata 

 preparată, vase cu hrană 
 pentru animale

 Dopuri filetate din metal, 
 capace din folie de aluminiu, 
 capace de bere

 Cutii de vopsele și lacuri, 
 golite de resturi

 Piese metalice mărunte 
 vechi (de ex. cuie sau 
 șuruburi)

 Resturi de fructe, legume 
 și alimente

 Alimente alterate
 Fiertură (zaț) de cafea și 

 ceai, inclusiv filtre de hârtie
 Coji de ouă
 Flori tăiate
 Hârtie de bucătărie
 Frunze
 Resturi de oase, carne 

 și pește
 Coji de fructe tropicale 

 (de ex. banane, portocale)
 Plante de ghiveci (fără 

 ghiveci)
 Hârtie de ziar și sacii de 

 hârtie care s-au folosit pentru 
 colectare

 Gunoi măturat
 Pungi de aspirator
 Scutece
 Articole de igienă
 Excremente de animale 

 mici și așternut granule 
 pentru pisici 

 Cenușă
 Becuri cu incandescență
 Ambalaje puternic murdărite
 Obiecte de consum și piese 

 de îmbrăcăminte deteriorate
 Hârtie termosensibilă 

 (de ex. tichete de parcare 
 sau bilete de autobuz)

 Baterii pentru aparate
 Baterii mici

 …la baterii pentru aparate
 Baterii/acumulatori cu litiu 

 (telefoane mobile și unelte 
 electrice)
 …se dezlipesc polii și se   
 predau la baterii cu litiu

 Acumulatori cu litiu de la  
 aparate și scule electrice ce 
 nu se pot demonta (tablete, 
 periuțe de dinți electrice)
 …la aparate electrice cu 
 baterii/acumulatori cu litiu 
 nedemontabili

 Acumulatori auto (pentru 
 pornire)
 …se predau la baterii auto

 Electrocasnice cu ștecăr
 Mașini de spălat
 Plite electrice
 Ecrane, monitoare
 Frigidere și congelatoare, 

 inclusiv instalații de 
 climatizare mobile

 Aparate mici (telefoane 
 mobile, uscătoare de păr, 
 periuțe de dinți electrice)

 Tuburi fluorescente
 Becuri economice
 Lămpi cu LED-uri
 Pompe de căldură
 Sobe cu acumulare 

 nocturnă

 Uleiuri și unsori minerale
 Lacuri și vopsele vechi, cu 

 conținut de solvenți, solvenți
 Chimicale
 Produse pentru protecția 

 plantelor și combaterea 
 dăunătorilor

 Cutii de spray (ambalaje cu 
 gaz sub presiune)

 Medicamente

 Ziare, reviste
 Prospecte, reclame
 Hârtie de scris și de 

 imprimantă
 Cărți
 Calendare și caiete școlare
 Plicuri pentru tacâmuri
 Fâșii rezultate din distru-

 gătorul de documente
 Cartonaje desfăcute
 Cutii de pizza și de țigări
 Șervețele de hârtie (curate)
 Role de hârtie de uz în 

 bucătărie
 Saci din hârtie rezistentă 

 precum sacoșe, pungi pentru 
 pâine….
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 Hârtie cerată
 Hârtie pentru igienă precum  

 batiste și șervețele
 Hârtie stratificată
 Fotografii
 Etichete
 Celofan
 Șervețele de hârtie (murdare)
 Hârtie de copt
 Hârtie termosensibilă 

 (de ex. tichete de parcare 
 sau de autobuz)  
 …totul la deșeuri nesortate

 Jucării
 CD-uri, DVD-uri
 Țevi și furtunuri
 Articole de menaj
 Mobilier de grădină
 Polistiren pentru construcții
 Folii de protecție

 …totul la deșeuri nesortate

 Veselă pentru gătit 
 (oale, capace din sticlă)

 Sticlă plană precum geamuri 
 și oglinzi 

 Sticlă tip cristal
 Pahare de băut

 …toate la deșeuri reziduale 
 sau la centrul de colectare 

 Produse de iluminat 
 …la colectarea deșeurilor 
 poluante sau la centrul de 
 colectare a deșeurilor

 Porțelan 
 …pentru deșeuri minerale din 
 construcții

 Capace 
 …pentru ambalaje din metal 
 sau plastic a deșeurilor

 Sticle cu resturi de conținut 
 …a se goli și apoi a se arunca 
 în containerul pentru sticlă

 Ambalaje metalice 
 compozite (blistere de 
 medicamente)

 Cartoane compozite pentru 
 băuturi
 …la ambalajele din plastic

 Piese mari din fier vechi  
 …la fier vechi

 Cutii de lacuri și vopsele  
 negolite de resturi 
  …la substanțe cu regim special

 Pungi / saci din nailon 
 …pe ambalaje din plastic

 Materiale plastice 
 biodegradabile 
 …pentru deșeuri reziduale sau 
 ambalaje din plastic

 Frasin
 Produse de igienă
 Deșeuri pentru pisici și gunoi  

 de grajd pentru animale mici
 …pentru deșeurile reziduale

 Medicamente
 …returnare la farmacie sau la 
 substanțe cu regim special

 Cafea în capsule
 …pentru deșeuri reziduale sau 
 pentru colectarea capsulelor 
 de cafea

 Substanțe cu regim special
 Substanțe existente și 

 ambalaje
 Aparate electrice și 

 telefoane mobile
 Baterii și acumulatori
 Deșeuri biodegradabile 

 …fiecare la colectarea 
 substanțelor existente și al  
 ambalajelor aferente

 Becuri economice
 Lămpi fluorescente 

 …toate la colectarea 
 substanțelor cu regim special 
 sau la centrul de colectare 
 deșeuri

 Medicamente
 …returnare la farmacie sau la 
 substanțe cu regim special

 Acumulatori cu litiu de la  
 aparate și scule electrice ce  
 nu se pot demonta 
 (tablete, periuțe de dinți  
 electrice) 
 …la aparate electrice cu 
 baterii/acumulatori cu litiu 
 nedemontabili

 Acumulatori și baterii
 …la baterii de aparate

 Baterii /acumulatori cu litiu 
 …la bateriile cu litiu

 Aparate cu acumulatori/
 baterii cu litiu nedemontabile 
 (tablete, periuțe de dinți 
 electrice) 
 …la aparatele electrice cu  
 baterii cu litiu nedemontabile

 Acumulatori auto 
 (pentru pornire) 
 …la bateriile de vehicule

 Electrocasnice funcționale 
 …refolosibile; reutilizare

 Aparate cu acumulatori/
 baterii cu litiu
 …a se separa bateriile și 
 acumulatorii și a se elimina 
 ecologic la deșeuri

 Dispersii fără conținut de  
 solvenți
 …la deșeuri reziduale

 Butelii de gaz
 Extinctoare 

 …returnare la comerciant/
 fabricant

 Filtre de praf și de aer
 Cartușe de toner pentru 

 copiatoare
 Cartușe de silicon 

 …toate la deșeuri reziduale
 Azbociment

 …la centrul de colectare a   
 deșeurilor

 Substanțe uzate și ambalaje
 …la colectarea substanțelor   
 uzate și al ambalajelor   
 aferente


