
Μαθαίνω τα είδη του πλαστικού
Οι πλαστικές συσκευασίες έχουν στο κάτω μέρος το τρίγωνο με έναν αριθμό που μαρτυρά το είδος του
πλαστικού από το οποίο αποτελείται. Ελέγχω αν ένα αντικείμενο είναι κατάλληλο για ανακύκλωση.

– Πολλά προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού, τροφίμων καιPolyethelene Terephthalate
αναψυκτικών – Ανακυκλώνεται εύκολα, μπορεί να αντέξει 2 και 3 γύρους ανακύκλωσης.

– Προϊόντα όπως δοχεία για γάλα, σαμπουάν, απορρυπαντικά, καπάκιαHigh Density Polyethelene
συσκευασιών – Συνήθως ανακυκλώνεται.

– Προϊόντα υδραυλικών εγκαταστάσεων και πλακάκια/δάπεδα, δεν πρέπει ναPolyvinyl Chloride
έρχεται σε επαφή με τρόφιμα – ΔΕΝ ανακυκλώνεται.

– Σακούλες τροφίμων, κάδους σκουπιδικών και πλαστικές τσάντες –Low Density Polythenele
Συνήθως ανακυκλώνεται, μόνο μία φορά

– Πλαστικά μπουκάλια, δοχεία φαγητού, συσκευασίες γιαουρτιού – ΣυνήθωςPolypropelene
ανακυκλώνεται, έως 4 φορές.

– Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, φελιζόλ, δοχεία φαγητού μιας χρήσης – ΣυνήθωςPolysterene
ανακυκλώνεται, εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό.

, , , , , – , μπουκάλια για το γάλα μωρών,Polycarbonate  Polylactide  Nylon  Acrylonitrile  Butadiene  Styrene CD
φιάλες νερού, και – Συνήθως ΔΕΝ ανακυκλώνονται.
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Και μιας και πιάσαμε τα σύμβολα ας ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα ότι:

Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και έχει κατασκευαστεί κατά % από ανακυκλωμένα υλικά.x

: ο κατασκευαστής συμμετέχει σε κάποιο σχήμα εναλλακτικής διαχείρισης με οικονομικήGreen dot
υποστήριξη για την ανακύκλωση των συσκευασιών. Μ' άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε.

: καμιά σχέση με την ανακύκλωση, παρά μόνο υπενθύμιση να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες καιTidyman
να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον.

Συνήθως πάνω στις γυάλινες συσκευασίες, ενθαρρύνει την ανακύκλωση του προϊόντος.

Συσκευασία που προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και
μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Ομοίως, συσκευασία από ανακυκλωμένο
σίδηρο, μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Συνήθως σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώ-
νονται χωριστά σε ειδικούς χώρους.

Η συσκευασία είναι βιοαποδομήσιμη.

Η συσκευασία έχει κατασκευαστεί από
τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένο χαρτί/χαρτόνι.
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