
De la 1 ianuarie 2022 vom avea o nouă structură a separării materialelor reciclabile

STICLĂAMBALAJ DEȘEURI  
BIODEGRADABILE DEȘEURI REZIDUALE

-  Ambalaje de carton 
pentru lapte și băuturi

-  Pahare de iaurt și smân-
tână

- Pungi de spaghete
- Tuburi de muștar
- Folie baton de müsli
- Cutii de conserve
-  Tăvi de plastic și folii 

pentru alimente
- Folii de ambalaj
-  material de umplere 

pentru ambalaje pentru 
pachete precum folie cu 
bule, Styropor®

-  Sticle pentru substanțe 
de curățare și detergenți

- Sticle de șampon
- Tuburi de spray
- Capace de bere

Ambalaje de unică 
folosință goale din 
sticlă

-  nu este necesar să le 
spălați

-  nu este necesar să deșu-
rubați capacele

-   nu aruncați tacâmuri, 
porțelan, pahare de apă, 
geamuri 

Evitați aruncareaHârtie, cartoane

Vă rugăm să aplatizați 
cartoanele, de ex. să le 
împăturați sau să le rupeți. 

-  măștilor de unică 
folosință

-  mănușilor de unică 
folosință

-   mucurilor de țigară
-   scutecelor
-   măturăturii
-   pungilor de aspirator
-   porțelan, ceramică
-   resturilor de tapet
-   oglinzilor
-  jucăriilor stricate
-  casetelor audio și video
-  așternutului igienic 

pentru pisici 
-  articolelor de igienă 

discurilor de vată, 
bețișoarelor de vată, 
șervețelelor umede

-  bureților și lavetelor de 
bucătărie

Ambalajele din hârtie 
sau cartoane precum: 
- punga de patiserie
- cofraj de ouă
-  materialul de umplere de 

la cartoanele de trans-
port din hârtie sau carton

- Pungile de făină și zahăr
- pungile de hârtie
- cutiile de bomboane

Hârtii carton care nu 
sunt folosite ca ambalaj:

-   scrisori
-   plicuri
-   cărți
-   hârtie de ambalat 

cadouri
-   cataloage
- reviste
- ziare

Tomberonul inscripționat 
FLACH rămâne la fața 
locului și va deveni un  

simplu tomberon de hârtie

Deșeuri organice

-  ambalați-le în hârtie de 
ziar, pungi de hârtie sau 
aruncați-le fără ambalaj

-  NU folosiți pungi de 
plastic (compostabile)

-  Aruncați alimentele 
FĂRĂ ambalaj

Resturi menajere

-  Resturi alimentare 
(crude sau gătite)

-  resturi de cașcaval, 
carne, cârnat și pește 

-  Resturi de pâine și 
patiserie 

-  Resturi de fructe și legume
-  resturi de citrice
-  Filtre de cafea și 

pliculețe de ceai
-  cofraje de ouă și coji de 

nucă

Hârtie folosită în 
scopuri igienice

-  șervete de bucătărie
-  prosoape de hârtie
-  șervețele de hârtie

Deșeuri vegetale

-  iarbă, frunziș, plante 
erbacee

-  plante, pământ de flori, 
rădăcini mici

-  resturi rezultate din 
toaletarea copacilor și a 
gardurilor vii

-  Toate sticlele fără 
garanție, ex. sticle de 
vin, șampanie, spirtoase, 
oțet, ulei, lapte, sucuri

-  flacoane din sticlă,  
ex. sticle de parfum

-  borcane de marmeladă, 
castraveți și muștar

-  Alte ambalaje din sticlă 
  Pentru fructe, sosuri, 

supe, legume

HÂRTIE

nou nou nou

Toate ambalajele goale
care nu sunt din hârtie 
sau sticlă = așa numite 
ambalaje ușoare
-  Vă rugăm să separați 

componentele amba-
lajului, de ex. scoateți 
dopul și aruncați-l 
separat

-  nu este necesar să le 
spălați

-  nu le stivuiți unele 
într-altele

Pentru comenzi, reclamații și întrebări 
vă rugăm să vă adresați firmei de salubritate partenere 

a sistemelor duale: PreZero și KURZ la: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

Sau tel. 0800 / 589 3854

Pentru comenzi, reclamații 
și întrebări vă rugăm să vă adresați la 

AVL-ServiceCenter la: www.avl-lb.de
sau tel. 07141 / 144 2828

Recipientele noi
 se vor livra începând cu luna 

septembrie 2021.

RUMÄNISCH


