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Új szelektív hulladékgyűjtés 2022. január 1-től
új
ÜVEG

Minden üres csomagolás, ami nem papírból
vagy üvegből van = ún.
könnyű csomagolások
(LVP)
-	a csomagolást szedje
szét darabjaira, pl. vegye
le a kupakot, ill. a fedelet,
és külön dobja be
-	kiöblíteni nem
szükséges
-	ne rakja egymásba

Üres, üvegből
készült eldobható
csomagolások

-	tejes és italos karton
-	joghurtos és tejszínes
doboz
- tésztás zacskó
- mustáros tubus
- műzliszelet fóliája
- konzervdoboz
-	élelmiszertartó
műanyagdoboz és fólia
- csomagolófólia
-	csomagküldési
töltőanyag, mint pl.
légpárnás fólia, Styropor®
-	takarító- és tisztítószeres
flakon
- samponos flakon
- spray doboz
- koronadugó

-	minden nem betétdíjas
üvegpalack, pl. boros-,
pezsgősüvegek,
szeszes italok, ecet,
olaj, tej, gyümölcslé
üvegcsomagolása
-	üvegflakonok,
pl. parfümök
üvegcsomagolása
-	lekváros, uborkás és
mustáros üvegek
-	egyéb, pl. gyümölcs,
szószok, levesek, zöldség
üvegcsomagolása

-	kiöblíteni nem szükséges
-	a kupakokat nem kell
lecsavarni
- 	edényt, porcelánt, üvegpoharat, ablaküveget ne
dobjon be

Az új gyűjtőedények 2021. szeptember
végétől kerülnek kiszállításra.

Rendelés, reklamáció és kérdés esetén
forduljon a duális rendszerben működő
hulladékkezelő partneréhez: PreZero és KURZ:
www.verpackungsabfall-lb.de
vagy tel. 0800 / 589 3854

PAPÍR

BIOHULLADÉK

Papír és kartonpapír

Szerves hulladék

A kartonokat lapítsa ki, pl.
hajtogassa vagy szakítsa
szét

-	újságpapírba vagy
papírzacskóba téve
vagy csomagolatlanul
is bedobható
-	NE használjon
(komposztálható)
műanyag zacskót
-	az élelmiszert csomagolás NÉLKÜL dobja bele

Papír vagy kartonpapír
anyagú csomagolás:
- péksüteményes zacskó
- tojástartó
-	csomagküldéshez használt papír, kartonpapír
doboz
- lisztes és cukros zacskó
- papírszatyor
- bonbonos doboz

Konyhai hulladék

Nem termékcsomagolások papírból és
kartonpapírból:
-

-	ételmaradék
(nyers és főtt)
-	sajt-, hús-, felvágott- és
halmaradék
-	kenyér és
péksütemény maradéka
-	zöldség- és gyümölcsmaradék
- citrusok maradéka
-	kávé- és teafilter
-	tojás és csonthéjasok héja
Higiéniai papírok

levél
boríték
könyv
csomagolópapír
katalógusok
folyóiratok
újságok

- konyhai papírtörlő
- papír kéztörlő
- papír szalvéta

EGYÉB HÁZTARTÁSI
HULLADÉK

Legjobb elkerülni
a termelődését

-	eldobható maszk
-	eldobható kesztyű
-	cigarettacsikk
-	pelenka
-	szemét
-	porzsák
-	porcelán, kerámia
-	tapéta
-	tükör
-	tönkrement játék
-	zene- és videokazetta
-	higiéniai termékek, pl.
vattakorongok, fültisztító
pálcikák, nedves törlőkendők
-	mosogatószivacsok és
-rongyok

Kerti hulladék

Az eddigi FLACH-kuka
marad, és a továbbiakban
csak papírgyűjtő edényként lesz használatos.

-	fű, lomb, lágyszárú
hulladék
-	növény, virágföld, kisebb
gyökerek
-	fa- és sövénymetszés
utáni nyesedék

Rendelés, reklamáció és kérdés esetén az
AVL-ServiceCenter áll rendelkezésére a
www.avl-lb.de webcímen
vagy tel. 007141 / 144 2828

