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Duşeuri
Deşeuri de separare. Informaţii generale.
Diviza bin separare i deşeurile este important şi util: Vă permite să polueze mai puţin, să
respecte mediul, reciclarea unele produse (de exemplu, hârtie, sticlă) şi reducerea
deşeurilor. De exemplu, dacă, reciclare de hârtie, care înseamnă mai puţini copaci vor fi
tăiate, care vor continua să producă oxigen, hârtie şi pentru a fi refolosite vor fi distruse şi
a evita producerea de poluare.
În consecinţă, se reduce la utilizarea instalaţiilor de incinerare şi de rampe de gunoi (care
determina afectare serioasă a sănătăţii şi a mediului). Noi trebuie, de asemenea, de
ambalare şi de a reduce utilizarea de materiale reciclabile.
E 'fundamentale diviza în funcţie de tipurile de deşeuri.
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Sticlă
Si cutii de conserve.

Sticla este un material de "curat", compus din nisip, var şi sodă, nu este produsă cu
poluanţi, prin urmare, este uşor de reciclare şi refolosire.
De la o colecţie de cutii pot prelua diferite tipuri de metal: aluminiu, staniu şi de oţel.
Este foarte important să reciclăm şi cutii de sticlă, pentru că de multe materiale preţioase
se economi seste energie. Amintiţi-vă că toate sticle, borcane, cutii trebuie să fie goale,
eventual cu nici un capac, de preferinţă, limpezite.
Amintiţi-vă bine: intotdeauna flacoane de sticlă, borcane şi cupe de sticlă, cutii de aluminiu
(Al simbol), recipiente din aluminiu pentru alimente, (Kuki).
NU: ceramica, lămpile fluorescente.

Hârtie
Ziare, carton, hârtie pentru băuturi
(de exemplu, lapte, sucuri de fructe).

Este foarte important să se separe hârtia în mod corespunzător. Lucrata se obţine mârtie
novă pentru tiparire cutii de carton.
Acest lucru ar evita tăierea copacilor. Toate acestea de asemenea a salva un număr mare
de resurse, cum ar fi energie electrică şi apă.
Amintiţi-vă că în cutii de carton (cum ar fi lapte, suc de fructe) trebuie să fie goale şi nu cu
capac, eventual limpezite.
Reţineţi:NU, hârtie de chimie (laminat), nailon, celofan.

PLASTIC

Există mai multe tipuri de plastic şi cu diverse utilizări. Fiecare tip are un semn: PET, PVC,
PE (polietilenă), PP (polipropilenă), şi aşa mai departe.
Nu este de plastic biodegradabile, dar poate fi reciclat. Amintiţi-vă că o sticlă de plastic are
o perioadă de şedere în 100 la 1000 de ani.
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Este foarte important de recuperat şi reciclare. Amintiţi-vă că recipientele trebuie să fie
goale şi zdrobite de a reduce volumul.
Trebuie întotdeauna să fie reciclate: recipiente de plastic pentru lichide de plastic, i tăvi
pentru alimente, saci şi pungi de cumpărături, cele de ambalaje, recipiente pentru sampon,
bai, şi detergent; blister; recipiente pentru produse congelate; celofan; reţelele de fructe şi
legume.
NU: Elemente de irigare şi de tevi din cauciuc, plastic, elemente care nu sunt de ambalare
(de exemplu, jucării), recipiente de plastic marcate cu portocaliu simboluri de deşeuri
periculoase.

DEŞEURI ORGANICE

Deşeurile organice sunt deşeuri alimentare, toate substanţele vegetale şi animale (de
exemplu, de oase de pui). De deşeuri organice sunt de 1 / 3 din deşeuri menajere şi
recuperarea lor de a face cu compost: de înaltă calitate, îngrăşământ.
Poti avea o cutie de plastic introducând o punga biodegradabile (de exemplu, porumb
aluat), atunci când geanta este completă, sau în fiecare zi, ca tine mai confortabil, de
Brown Bag aduce în caseta (care se deschide cu o cheie de ).
Nu folosiţi saci din nailon, pentru că nu este biodegradabile.
În caseta maro: flori uscate, iarbă, deşeuri de fructe şi legume, fonduri de cafea, filtre de
ceai şi muşeţel, leftovers de la prânz şi la cină, ouă, prosoape de hârtie (handkerchiefs şi
prosoape de hârtie) bucăţi de lemn, rumeguş şi frunze.
NU: scutece şi prosoape, boarfă şi alte materiale de origine biologică, nu.

Deşeuri nesortate

Ele sunt de toate deşeurile care nu pot fi reciclate. Aceste deşeuri sunt în caseta de gri,
apoi ajunge în depozitele de deşeuri.
Mai bine de eliminare a deşeurilor şi reciclarea cât mai mult posibil, acolo va fi mai mică
cantitate de deşeuri şi, în consecinţă, mai puţin gunoi.
În caseta gri de deşeuri solide urbane general, sunt incluse: sintetice bureti, şerveţele şi
prosoape, praf de dell'aspirapolvere, ceramică şi porţelan borcan, murdar boarfă.
NU: obiecte care să fie aduse la Statia ecologica echipate, electrice casete audio şi video.
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Staţia ecologica
Tabelul Orange: Acest tip de deşeuri
periculoase, dacă este dispersată în mediul
înconjurător.

Amintiţi-vă că de 1 gram de mercur (Hg) este suficientă pentru a polua 1000 (mii) de litri
de apă. La staţia ecologica sunt domenii unde există recipiente pentru toate deşeurile
diferenţiate, cu o gamă largă.
Se aminteşte :deşeurilor voluminoase de la gospodării şi inerte (de exemplu: canapea,
frigider, televizor), deşeuri periculoase (containere cu simbolul portocaliu, baterii,
medicamente, lămpile fluorescente), de componente de computer (dacă este lăsat în
mediu, acest refuz dispersează de substanţe dăunătoare, este, de asemenea, colectate
de la multe magazine); deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, usata
îmbrăcăminte, cauciucuri, masina de baterii ulei mineral si vegetal folosit.
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