SEPARAR RESÍDUOS - CORRETAMENTE!

Bio-resíduos

Lixo residual

Papel usado

Isto pertence aos bio-resíduos

Isto pertence ao lixo residual

Isto pertence ao papel usado

Resíduos de cozinha (p. ex., restos de comida, filtros
de café, saquetas de chá e embalagens de cartão de
ovos), resíduos de jardim (p. ex., erva, folhagem,
ervas daninhas, raízes e ramos), guardanapos, papel
de cozinha, sacos de papel sujos para frutas, legumes
e produtos de padaria, bem como forragem de
madeira ou papel para animais, etc.

Fraldas, pensos higiénicos, gaze curativa,

Jornais, folhetos, prospetos, revistas, catálogos,

medicamentos velhos em pequenas quantidades,

cartonagem, papelão, papel de escrita e envelopes

algodão hidrófilo, porcelana, cerâmica, lâmpadas

limpos, etc.

Isto não pertence aos bio-resíduos!

de consultórios médicos, etc.

Cinzas, sacos de plástico, fraldas, sacos de pó de

Isto não pertence ao lixo residual!

aspiradores, varreduras, pontas de cigarro, restos de
comida líquidos (p. ex., sopas e molhos), areia para
gatos, fezes de carnívoros, areia para pássaros, toalhas

(exceto lâmpadas de baixo consumo), sacos de pó de
aspirador, resíduos de limpeza de ruas, tapetes,
brinquedos para crianças, areia para gatos, pontas de
cigarro cinzas frias, lenços de papel, toalhas de papel

Isto não pertence ao papel usado!
Tapetes, fraldas, embalagens de cartão de
bebidas, lenços de papel, toalhas de papel,
guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de papel
de consultórios médicos papel vegetal, etc.

Pilhas, resíduos de construção, aparelhos elétricos,
poluentes, etc.

de papel de consultórios médicos, etc., sobras de
alimentos comercializados, sacos plásticos
compostáveis

Vidro usado

Saco/contentor amarelo

Sucata

Isto pertence ao vidro usado

Isto pertence ao saco amarelo

Isto pertence à sucata

Garrafas descartáveis de vidro, boiões e frascos de

Embalagens de produtos de plástico (p. ex., copos de

Todos os artigos para o lar de metal (p. ex.,

conserva, etc.

iogurte, frascos de detergente, películas), metal (latas

panelas), fornos sem revestimento e combustível,

de latão e alumínio, tampas e tampas de enroscar,

tanques de combustível cortados em partes,

bandejas de alumínio e folhas de alumínio) e material

estruturas de bicicleta, jantes sem pneus, estrados

compósito (p. ex., embalagens de cartão de bebidas).

de cama sem estruturas de suporte, banheiras,

As embalagens devem estar vazias, ou seja, sem

etc.

Isto não pertence ao vidro usado!
Porcelana, cerâmica, faiança, lâmpadas, vidros de
janela, vidro borossilicato, espelho, latas de
estanho e alumínio, tampas e tampas de enroscar
de metal, bacias e folhas de alumínio,etc.

restos de conteúdo. Consultoria, encomenda de
contentores, reclamações Empresa REMONDIS Tel.
0800 12 23 255

Isto não pertence à sucata!
Aparelhos elétricos e eletrónicos de todo o

Isto não pertence ao saco amarelo!
Fraldas, objetos de plástico como brinquedos para

tipo, frigoríficos e arcas congeladoras, peças
de automóveis, etc.

crianças, bacias de plástico, chinelos de banho,
cabides, embalagens sujas, etc.

AWG Abfallwirtschaft . Landkreis C

