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REST
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O QUE PERTENCE A ONDE? CLASSIFAR CORRETAMENTE DE RELANCE
PAPIER

BIOMÜLL

BLAUE
TONNE

Grün
Glas
Recyclinghof

RESÍDUOS RESIDUAL

RESÍDUOS BIOLÓGICOS

SACO/COMPARTIMENT
OAMARELO:

BraunGlas

Weiss
Glas

MACULATURA

VIDRO RECICLADO

Remoҫão a cada 4 semanas,
Clube coleҫões ou
Centros de reciclagem

Locais de contêineres em
todos os locais ou centros de
reciclagem

ACONDICIONAMENTO

Remoҫão a cada 2 ou 4 semanas
poeira sacos
fraldas
despojos
pontas de cigarro
cinza
madeira
absorventes higiênicos, tampões
sobras de papel de parede
restos do tapete
borracha
lâmpadas
resíduos alfaiataria
calҫada, material de vestir
 escovas de dentes
 cabide
 brinquedos
 velas
 artigos de couro
osso
dejetos de animais domésticos

Remoҫão a cada 2 semanas,
de maio a outubro semanal
restos de vegetais e frutas
vasos de plantas
filtros de café e saquinhos de chá
sobras sólidas em pequenas
quantidades
quantidades
cascas de ovos
windfall
folhas
aparas de relva
pequeno corte de cobertura
papel amarrotado
flores

Remoҫão a cada 2 semanas
copos de iogurte
garrafas de plástico (por exemplo
Xampu)
bandejas de isopor
folhas de plástico
sacos de plástico
Iatas
latas de bebidas (sem depósito)
Embalagens cartonadas (sacos
de leite e suco)
tubo
folha de alumínio
tampão de coroa
embalagem a vàcuo

jornais, revistas
catálogos, brochuras
escrita do papel
impresso
envelopes
sacos de papel
caixas de detergentes

Importante!
Todas as embalagens devem
estar completamente –
„colher
vazias! ou escova limpa“ -

Importante!
 Todas as embalagens
de papel puro, papelão ou
papelão
com um
ponto
papelão
verde também
pertencem
verde
aos resíduos de papel!

Importante!

 Preencha apenas resíduos de
Cozhina e jardim!
 Sem desperdício líquido!
 Embrulhe
todas as sobras no
jornal
jornal

Importante!
 Cristal de chumbo, vidro
plano, vidro à prova de fogo,
porcelana ou cerâmica
são resíduos residual
residuais!
Vidro azul ou vermelho
adicione ao vidro verde!
telefone informações

 Sem sacos de plástico, também

 0800 9312526
Mais informações também
estão disponíveis na Internet
em
www.awb-es.de ou
no seu calendário de lixo

não é biodegradável-

AWB 727.00:00063

óculos (geléia, pepinos, mel,
mostarda…)
garrafas de vidro (vinho, óleo de
 cozinha, vinagre, molhos, …)
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