PMD sorteren doe je z !
METALEN

PLASTIC

VERPAKKINGEN

VERPAKKINGEN

Flessen

DRANKKARTONS

Drank- en
conservenblikken

Flacons

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG

NIEUW

Schaaltjes, vlootjes
en bakjes

Spuitbussen

Verpakkingen bestaande uit een
mix van materialen (bv. een
laag plastic folie en een laag
aluminiumfolie) die niet van
elkaar kunnen gescheiden
worden, zoals sommige
drankzakjes, zakjes fruitmoes of
natte dierenvoeding,…
Verpakkingen met
kindveilige dop

Potjes en tubes
Bakjes en schaaltjes

Verpakkingen van motorolie en
smeermiddelen, van pesticiden, van
brandstoffen, van lijm, van verf en vernis,
siliconenkits

Deksels, doppen en
kroonkurken

V
 erpakkingen met een grotere inhoud dan
8 liter
Piepschuim

Folies, zakken en zakjes

Andere voorwerpen

OPGELET!

Regels voor een goede recyclage
Duw plastic
flessen plat, zet
de dop erop.

Giet of schraap flessen of
andere verpakkingen goed
leeg.

Verwijder de plastic folie van
schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in een
dichtgeknoopte zak.
Maak niets vast
aan de buitenkant.
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Verpakkingen met minstens een van de
volgende pictogrammen:

Просто й швидко сортуйте свої ПМК

Пляшки

Жестяні та консервні
банки

Бутелі

Лотки й формочк
Аерозольні балони

КАРТОННІ
УПАКОВК

ЩО ЗАБОРОНЕНО КЛАСТИ
ДО НОВОГО СИНЬОГО МІШКА
 паковка що зроблена з суміші
У
матеріалів (наприклад,
шару пластикової плівки та
шару алюмінієвої плівки),
які не можна відокремити,
наприклад пакети для напоїв,
компоту або вологого корму
для тварин.
 паковка з захисним
У
ковпачком для дітей

Баночки та тюбики

 паковка з принаймні однією з Баночки
У
та тюбики наведених нижче піктограм

Лотки й формочки
 паковка для моторних мастил і
У
мастильних матеріалів, пестицидів,
палива, клеїв, фарб і лаків, силіконовы
трубки

Кришки, ковпачки
та кришечки від бутилок
Плівки, пакети та пакетики

Упаковка ємністю більше 8 л
Пінопласт
Інші предмети

УВАГА

Правила якісної переробки
Переконайтеся, що будь-яка
рідина повністю злита з
упаковки

Розплющіть
пластикову пляшку,
закрутіть кришку

Зніміть поліетиленову плівку
з лотка і киньте її окремо в
мішок

Все ще сумніваєтеся щодо сортування?
Перейдіть за посиланням bettersorting.be

Не вкладайте пакети
один в один та не
зав’язуйте їх разом
в одному пакеті
(викидайте їх по
одному).

Нічого не чіпляйте до
зовнішньої частини
мішка
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МЕТАЛЕВІ
УПАКОВКИ

ПЛАСТИКОВІ
УПАКОВКИ

