
تفکیک زباله برای منازل

بستهبندیشیشه زباله کمپوستی زبالههای غیر قابل 
بازیافت

-   قطعات مختلف بسته بندی را 
از هم جدا کنید. برای مثال 
درب را جدا کرده و داخل 

زباله بیندازید
-   شستن نیاز نیست

-   داخل یکدیگر قرار ندهید

-   شستن نیاز نیست
-   نیازی به باز کردن درب ها 

نیست
-   ظرف و ظروف، ظروف 

چینی، لیوان، شیشه پنجره را 
نریزید

-   کارتن ها را مسطح کنید، برای 
مثال تا کرده یا پاره کنید

-   کاغذهای خرد شده را داخل 
زباله نریزید بلکه ابتدا آنها 

را داخل یک پاکت کاغذی یا 
کارتن بریزید

-   کاغذهای پوشش دار مانند 
کاغذ شیرینی پزی یا عکس را 

نریزید
-   پالستیک و استایروفوم نریزید

-   دستمال کاغذی آشپزخانه 
نریزید

-   دستمال کاغذی نریزید

-   داخل روزنامه و یا پاکت های 
کاغذی بپیچید یا بدون آن 

بیندازید
-   مواد غذایی را بدون بسته بندی 

بیندازید

کاغذ

تمامی بسته بندیهای خالی که 
از کاغذ یا شیشه نیستند= به 
اصطالح بسته بندیهای سبک 

 (LVP)

پاکت های شیر و نوشیدنی    -
بسته بندی های ماست و خامه  -

نایلون های بسته بندی  ماکارونی  -
تیوب های سس خردل  -

فویل بسته بندی اسنک بار  -
قوطی  های کنسرو  -

-  فویل ها و بسته بندی های 
پالستیکی برای مواد غذایی

فویل های بسته بندی  -
-  اقالم پرکننده ی بسته بندی مانند 

پالستیک های حباب دار یا 
استایروفوم

بطری های مواد شوینده و   -
پاک کننده

بطری های شامپو  -
قوطی های اسپری  -
درب های بطری  -

بسته بندی های خالی یک بار 
مصرف از جنس شیشه 

-  تمامی شیشه های بدون بازگشت 
)ohne Pfand(، برای مثال 
شیشه شراب، شراب گازدار، 
مشروبات الکلی قوی، سرکه، 

روغن، آبمیوه
-   شیشه های کوچک، برای مثال 

شیشه عطر
-   شیشه های مربا، خیارشور و 

سس خردل
-   دیگر بسته بندی های شیشه ای 
برای میوه، سس ها ، سوپ ها، 

سبزیجات

کاغذ، مقوا، کارتن 
-   نامه

-   پاکت نامه
-   کاغذ اداری و نوشتاری

-   پاکت های نانوایی
-   جعبه های تخم مرغ

-   اقالم پرکننده ی بسته بندی مانند 
کاغذ، مقوا، کارتن

-   پاکت های آرد و شکر
-   پاکت های دسته دار
-   جعبه های مقوایی
-   دفترهای مدرسه
-   کتاب های جیبی
-   کاغذهای کادو

-   مجله ها
-   روزنامه ها

پسماندهای آشپزخانه
-   باقی مانده های غذا

)خام و پخته(   
-   باقی مانده های پنیر، گوشت، 

سوسیس و ماهی
-   باقی مانده های نان و 

محصوالت نانوایی
-   باقی مانده های میوه و 

سبزیجات
-   پسماندهای مرکبات

-   فیلترهای قهوه و چای
-   پوست تخم مرغ و پوست آجیل

پسماندهای باغبانی
-   چمن، برگ، علف هرز

-   گیاهان، خاک گیاه، ریشه های 
کوچک

-   پسماندهای حاصل از هرس 
درخت و پرچین
کاغذهای بهداشتی

 )در اندازه کم(
-   دستمال کاغذی آشپزخانه

-   دستمال کاغذی برای خشک 
کردن دست ها

-   دستمال کاغذی

بهتر است از استفاده ی آنها 
پرهیز کنید

-   اقالم بهداشتی مانند پد پنبه ای، 
گوش پاک کن، دستمال 

مرطوب
-   ماسک های یکبار مصرف

-   دستکش های یکبار مصرف
-   خاکستر سیگار

-   پوشک 
-   زباله حاصل از جارو زدن 

زمین
-   کیسه جاروبرقی
-   چینی، سرامیک

-   باقی مانده ی کاغذ دیواری
-   آینه

-   خاک مخصوص گربه
-   اسفنج ها و دستمال های شستشو

-   المپ ها )بدون ال ای دی(

برای سفارش سطل زباله، شکایات و یا سواالت خود لطفا به شرکای 
دفع زباله ی سیستم دوگانه

KURZ وPRE ZERO به آدرس اینترنتی:
3854 589 / 0800 یا شماره تلفن

مراجعه کنید

برای سفارش سطل زباله، شکایات و یا سواالت
 خود لطفا به مرکز خدمات AVL به آدرس اینترنتی: 

www.avl-lb.de  یا شماره تلفن
2828 144 / 07141 مراجعه کنید.

از پاکت های پالستیکی 
) حتی آنهایی که قابلیت تبدیل شدن 

به کود را دارند( استفاده نکنید.
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