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Resídios

RESÍDIOS BIOLÓGICOS

SACO/COMPARTIMENTO
AMARELO
ACONDITIONAMENTO

Remoçào a cada 2 ou 4
semanas

Remoçào a cada 2 semanas,
semanal durante os meses de
verão

Remoçào a cada 2 semanas

sacos do aspirador
fraldas
despejos
pontas de cigarro
cinza
madeira
absorventes higiênicos, tampões
sobras de papel de parede
restos de tapete do chão
borracha
lâmpadas fundidas
residios de costura
penços, compressas
Escova de dentes
cabides
brinquedos
velas
artigos de couro
ossos
dejetos de animais domésticos

AWB 727.00:00063; 727.00:00067

 restos de vegetais e frutas
 vasos de plantas
 filtros de café e saquinhos de chá
 sobras sólidas em pequenas
quantitades

cascas de ovos
 fruta estragada
 folhas vegetais
 aparas de relva
 pequeno corte do muro natural
verde

papel amarrotado
 flores

Weiss
Glas

MACULATURA

VIDRO RECICLADO

Remoçào a cada 4 semanas,
os recicladores ou centros
de reciclagem

Locais de contentores em
todas as povoaçóes ou
centros de reciclagem

copos de iogurte
embalagens de plástico
covetes de esferovite
folhas de plástico
sacos de plástico
latas
latas de bebidas (sem depósito)
embalagens cartonadas (sacos de
leite,
dede
sumos
e sucos)
leite,
sumos
e sucos
tubos
folhas de alumínio
tampão de coroa
embalagem a vácuo

jornais, revistas
catálogos, brochuras
cadernos ou folhas escritas
impressos
envelopes
sacos de papel

Importante!
Todas as embalagens devem
estar
estarcompletamente
completamentevazias!
vazias!
(colher
(colherou
ouescova
escovalimpa)
limpa)

Importante!
 Todas as embalagens de papel
puro,
puro, papelão ou embalagens
eembalemembalagens
de
de papelão, com um ponto
papelão
verde tambén pertercem aos
resídios de papel

 frascos de conserva

 garrafas de vidro (vinho,
 óleo de cozinha, vinagre..)

Importante!
 vidro de cristal de chumbo,
vidro plano, vidro à prova
de fogo, porcelana ou cerâmica pertencem ao lixo!
 Vidro azul ou vermelho
adicione ao vidro verde!

Importante!

 Ìncerir apenas resídios de
cozinha
e jardim!
cozinha
e jardim!
 Não deve incerir lixo líquido!
 Embrulhe todas as sobras no
papel!
Não deve incerir sacos de
plástico, nem os de biodegradável!
vel

BraunGlas

TELEFONE INFORMAÇÕES

Abfalltrennung portugiesisch

 0800 9312526
Service-awb@lra-es.de,
www.awb-es.de ou no seu
calendário de lixo
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