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کاغذ باطلھ
روزنامھ ھا، مجالت، ورق کاغذ، بروشور، کاغذ بستھ بندی،

کاتالوگ، کارتن، جعبھ مقوایی، قوطی سگرت (بدون
فویل)، کاغذ نوشتار، کتابچھ مکتب، کارتن تخم مرغ، پاکت

کاغذی مثل پاکت آرد، شکر یا نان

مواردی کھ نباید در مخزن آبی انداختھ
شوند

کاغذ دیواری، دستمال کاغذی خانگی یا جیبی، کاغذ
کاربن یا ذغالی، سی دی، دی وی دی، نمونھ شامپو

(دیگر پسمانده) 

بستھ بندی ھای پالستیکی (خالی)
خریطھ پالستیکی و فویل بستھ بندی بطورمثال برای سوسیس
و پنیر، فویل بستھ بندی، خریطھ ھای پر شونده، تیوپ ھا و

بوتل  ھای پالستیکی بطور مثال برای کرم دندان یا سطح
حمام، گیالس پالستیکی بطورمثال برای ماست، خامھ،

مارگارین یا قروت، بستھ بندی تحت فشار برای تابلیت ھا،
بستھ بندی ھای ساختھ شده از پالستوفوم و قطعات شکل

گرفتھ بطورمثال برای میوه، ترکاری باب، تخم مرغ یا ماھی،
کارتن ھای دارای الیھ ای از پالستیک یا الومینیوم بطورمثال

برای آب میوه یا شیر

مواردی کھ نباید در مخزن زرد انداختھ
شوند

پوشش ھای سقف و دیوار از جنس فوم یا عایق، سرنج
یکبار مصرف، دیگر لوازم پالستیکی، کسیت ھای

ویدیو و میوزیک، بازیچھ، نل آب، رفک پالستیکی
(متعلق بھ دیگر پسمانده)

شیشھ مستعمل و ضایعات فلزی (خالی)
بوتل  ھای یکبار مصرف (بدون گرویی)، شیشھ ھای کنسرو،

بوتل  ھای دوا، شیشھ خردل، بوتل  ھای سرکھ، روغن آشپزی،
سس کچیپ، بوتل  ھای سس سالطھ، شیشھ ھای ادویھ جات،

قوطی ھای کنسرو، قوطی ھای اسپری، الومینیوم مثل
سرپوش ماست و ظروف یکبار مصرف المونیمی، قوطی

کیک، تشتک بوتل  و سرپوش پیچی

مواردی کھ نباید در مخزن مواد قابل
بازیافت انداختھ شوند

شیشھ تخت، شیشھ کریستال، سرامیک، چینی، گروپ
(متعلق بھ دیگر پسمانده )، گروپ ھای کم مصرف،

گروپ مھتابی، لوازم الکترونیکی، کیبل، مواد لعابی
(متعلق بھ دیگر پسمانده )، کپسول سرب مربوط

بھ شیشھ ھای شراب یا شامپاین، پرزه جات موتر یا
بایسکل (تاسیسات دفع، فروشندگان ضایعات) 

دیگر پسمانده
بنداژ مصرف شده، لوازم صحی مصرف شده از ھر نوع مثل
دایپر، خریطھ جاروب برقی، گروپ، خاکروبھ، زیر سگرت،

سرامیک، چینی، مواد پالستیکی (کھ بستھ بندی بھ حساب
نمی آیند)، مواد آرایشی تاریخ تیر، خاکستر (سرد) 

مواردی کھ نباید در مخزن خاکستری
انداختھ شوند

پسمانده  زیستی، مواد قابل بازیافت، مواد آرایشی
(متعلق بھ مجموعھ ھای جداگانھ)، لوازم الکترونیکی

پسمانده  زیستی
پسمانده  زیستی مثل باقی مانده میوجات و ترکاری باب، پوست

تخم مرغ و مغزھا، چای خریطھ ای، تفالھ قھوه، باقی مانده مواد
غذایی فاسد شده یا پختھ شده در مقادیر متداول مصرف شده
در خانھ، باقی مانده گل ھا (گل ھای در گلدان و شاخھ گل)،

نباتات پژمرده باغ، علف ھرزه، باقی مانده درختچھ و علف ھا،
چمن ھای درو شده، برش درختان و شاخ و برگ در حجم کم،

موی، پر، کاه
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دفع زبالھ
جدا کردن صحیح پسمانده ھا  

Dari  [ جرمنی ]بلی

مواردی کھ نباید در مخزن کمپوست
انداختھ شوند

گوشت خام، ماھی خام، استخوان و خاک گربھ
(متعلق بھ دیگر پسمانده )، بستھ بندی ھای مواد غذایی،
خریطھ پالستیکی و ھمچنان خریطھ ھای پالستیکی کھ

قابل کمپوست شدن نیستند، (متعلق بھ مجموعھ ھای
جداگانھ)، مدفوع، حیوانات مرده، باقی مانده غذا

دارای محصوالت جانبی حیوانات از بخش تجارتی
(دفع جداگانھ از لحاظ قانونی ضروری است!) 

آیا سوالی دارید؟


