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Colectarea selectivă
a deșeurilor de

AMBALAJE
Plastic + Hârtie + Sticlă + Metal

Un program: Patrula de Reciclare + 10 ani

Despre ambalaje și importanța lor
în viața noastră

Ambalajele fac parte integrantă din viața noastră
de zi cu zi.
Nu le putem evita deoarece ele sunt extrem de utile.
Ambalajele sunt esenţiale în anumite situaţii.

Ambalajele au un rol major în viaţa noastră deoarece:

> protejează produsele de care avem nevoie;
> le păstrează în condiţii de siguranţă;

> aﬁşează informaţiile importante despre produs;

> ne ajută să transportam produsele în siguranţă de la
producător şi până acolo unde e nevoie de ele.

> ...Exerciţiu: va invităm să completaţi voi lista cu ce alte funcţii importante
credeţi că au ambalajele.

Nu de puține ori ambalajele au chiar o semnificație aparte
atunci când vorbim de exemplu despre un cadou primit sau
oferit la ocazii speciale!

Imaginează-ţi
cum ar arăta lumea
fără ambalaje

Colectarea selectivă
a deșeurilor de AMBALAJE
Plastic + Hârtie + Sticlă + Metal

Un program: Patrula de Reciclare + 10 ani

Despre ambalaje și importanța lor
în viața noastră
Ambalajele fac parte integrantă din viața noastră de

zi cu zi. Nu le putem evita. Însă, în aceeași măsură,

NU LE PUTEM IGNORA!

sticlă

metal

plastic

hârtie

Cu toate ca știm care este importanța lor, adevărul

nefericit este că ambalajele sunt adesea privite ca

deșeuri. Și mai rău, ambalajul ajunge deseori să se

transforme în deșeu și să ﬁe aruncat la gunoi imediat

după utilizare.

Ce e de făcut?

alege să reciclezi și să-i îndemni
Și pe alții să facă asta!

De ﬁecare dată când alegi să reciclezi, acorzi acelui

obiect o a doua viață pentru a servi unui nou scop și
a economisi resursele naturale.

E important să înveţi să
colectezi selectiv corect
deşeurile de ambalaje astfel
încât acestea să poata fi
reciclate!
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Un program: Patrula de Reciclare + 10 ani

S ă colect ă m selectiv CORECT

ambalajele și produsele reciclabile!
E timpul să privim deşeurile produse
de fiecare dintre noi ca c a ce sunt
cu adevărat:

Simbolul Mobius

O RESURSĂ VALOROASĂ!

De aceea e important să înveți să colectezi selectiv
corect deșeurile de ambalaje și de produse
reciclabile: pentru ca acestea să poată ﬁ RECICLATE.

Prima regulă a reciclării corecte:

Deșeurile ne-reciclabile contaminează
deșeurile reciclabile !

> Colectează și depozitează separat de locul în care se
adună gunoiul menajer ambalajele pe care vrei să le
trimiți la reciclare.

> Colectează și depozitează separat doar acele ambalaje
de care ești 100% sigur că sunt reciclabile.

> Învată-i pe cei din jurul tău să facă același lucru ca și tine
pentru a nu-ți zădărnici efortul de a colecta selectiv.

Un simbol general foarte cunoscut
care indică faptul că ambalajul
sau uneori chiar produsul în sine
este reciclabil.
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E timpul să privim deşeurile produse de fiecare dintre noi ca c a ce sunt cu adevărat:

O RESURSĂ VALOROASĂ!

ambalajele și produsele reciclabile!
Ambalajele din carton şi hartie:

> Cutiile de carton: Pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, cartonul
se împăturește/aplatizează. Îndepărtarea benzilor adezive este
recomandată.

> Cutiile de pizza și de alimente: Cartonul trebuie să ﬁe curat, uscat
și necontaminat cu resturi alimentare (ex. sosuri, pete de grăsime).
În cazul în care doar o parte a cartonului este contaminat/murdar,
se îndepărtează partea contaminată (care se colectează la
deșeurile menajere sau compostabile, după caz), iar partea
curată se colectează împreună cu restul deșeurilor din
carton.

> Plicurile cu fereastră transparentă: Se îndepartează
ferestra transparentă.

> Revistele cu coperta plastiﬁată: Încercați să rupeți un colț
al copertei. Dacă vă este imposibil sau vedeți că se dezlipește
o folie de pe suprafața acesteia, coperta nu este reciclabilă.
Îndepartați coperta și reciclați interiorul.

> Hârtia de copiator mototolită sau taiată la distrugătorul
de documente are o valoare de reciclare mult mai scazută.
Lasați“ciornele” cât mai drepte cu putință.

Colectarea selectivă
a deșeurilor de AMBALAJE
Plastic + Hârtie + Sticlă + Metal

Ambalajele din materiale combinate
sunt ne-reciclabile sau foarte dificil
de reciclat!
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E timpul să privim deşeurile produse de fiecare dintre noi ca c a ce sunt cu adevărat:

O RESURSĂ VALOROASĂ!

ambalajele și produsele reciclabile!
Ambalajele din pet si plastic:

> Sticlele de plastic PET: Pentru a ocupa cât mai puțin volum,
sticlele PET se aplatizează. Pentru a le păstra valoarea de reciclare,
încercați pe cât posibil să le păstrați curate. Însă orice variantă de
re-utilizare a lor înainte de a le recicla este mult mai valoroasă.
Nu este necesară îndepărtarea etichetelor. Sticlele de plastic PET
sunt 100% reciclabile !

> Flacoanele de plastic HDPE și LDPE (pentru detergenți, șampon,
produse de curățenie, muștar, ketchup, lapte etc.) sunt reciclabile.
Pentru a ocupa cât mai puțin volum, acestea se aplatizează.

> Nu toți reciclatorii pot recicla folia de plastic. De aceea folia se colectează
separat de PET, HDPE și LDPE. Cea mai bună metodă este aceea de a aduna toata folia
de plastic într-o pungă de plastic cât mai bine umplută și legată. Astfel are șanse mari
să ajungă la reciclatorul potrivit.

> NU SE POT RECICLA:
- Flacoanele care au conținut uleiuri minerale (ulei de motor).
- Recipienții în care s-au comercializat substante chimice periculoase,
îngrășaminte, pesticide.
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E timpul să privim deşeurile produse de fiecare dintre noi ca c a ce sunt cu adevărat:

O RESURSĂ VALOROASĂ!

ambalajele și produsele reciclabile!
Ambalajele din sticlă:

> Nu doar sticla în care s-au comercializat bauturi și alimente se
reciclează. Ci și de exemplu sticla de parbriz auto, indiferent
daca este fumurie sau nu.

> Capacele se vor colecta separat, împreună cu alte obiecte din metal.
Dopurile de plută trebuie îndepartate.

> Ambalajele din sticlă se predau spre reciclare cât mai curate posibil!

> NU SE POT RECICLA:
- Porțelanul, cristalul, vasele de ceramică.
- Vase rezistente la căldură (ex. farfuriile suport de la cuptoarele cu
microunde, vasele de tip Jena) deoarece au temperatura de topire diferită
de cea a sticlei folosite la ambalaje.
- Oglinzile.
- Ambalaje de produse cu conținut periculos.

> SE RECICLEAZA SEPARAT:
- Becurile și neoanele. Deși au în componență sticlă, aceasta nu se reciclează
împreună cu ambalajele de sticlă. Aceste produse se reciclează împreuna cu
deșeurile electrice și electronice.
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E timpul să privim deşeurile produse de fiecare dintre noi ca c a ce sunt cu adevărat:

O RESURSĂ VALOROASĂ!

ambalajele și produsele reciclabile!
Ambalajele din metal:

> Ambalajele din metal (ex.: doze de suc, conserve) trebuie golite
de conținut și curățate de orice urmă mâncare pentru a nu
contamina.

> Capacele de borcan și capacele metalice ale sticlelor cu băuturi
se colectează împreună cu ambalajele din metal.
> Nu este obligatorie îndepartarea etichetelor de pe ambalajele
din metal.

> Folia de aluminiu alimentară se reciclează împreună cu ambalajele
din metal doar dacă este curată. Dacă are urme alimentare ce nu se
pot îndepărta ușor, aceasta se depozitează împreuna cu gunoiul
menajer.

> NU SE POT RECICLA:
- Folia metalizată de la diverse alimente, cum este cea de la ciocolată.
Aceasta este material combinat.
- Ambalaje de produse cu conținut periculos.
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ambalajele și produsele reciclabile!

Punctul Verde

The Green Dot / Der Grüne Punkt

A doua regulă a reciclării corecte:
Colecteaz ă selectiv și recicleaz ă doar
acele ambalaje despre care știi cu
certitudine c ă sunt reciclabile !
Astfel eviti riscul de a contamina și alte materiale reciclabile
cu care intră în contact.
Învață-i pe cei din jurul tău să facă același lucru ca și tine!

Un simbol care semnifică faptul că
producătorul de ambalaje a contribuit
la reciclarea ambalajelor.
Nu înseamnă neapărat că ambalajul
în sine este
Colectarea selectivă
reciclabil.
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ambalajele și produsele reciclabile!
Simboluri de reciclare explicate:
Sunt șanse să ﬁ văzut deja simboluri de reciclare pe
ambalajele cu care ați intrat în contact.
Utilizarea ambalajelor reciclate și reciclabile este în
continuă creștere. De aceea daca ne uităm mai atent
la ele vom vedea un număr surprinzător de mare de
simboluri de reciclare diferite.
Hai să vedem ce înseamnă!
În paginile anterioare am prezentat două dintre ele:

Simbolul Mobius

Punctul Verde

The Green Dot / Der Grüne Punkt

Simbolul Mobius

Simbolul PET

Indică faptul că ambalajul
este reciclabil, dar și procentul
de material reciclat din care
a fost realizat

Polyethylene Terephthalate.
PET-ul este unul dintre cele mai
frecvente materiale plastice
utilizate pentru ambalare.
Este reciclabil.

cu procente

Simbolul HDPE

Simbolul PVC

High-density polyethylene.
Polietilena de înaltă densitate
este un alt material plastic mai
frecvent, ﬁind utilizat atât pentru
sticlele de lapte, cât și pentru
jucării, ustensile de bucătărie și
izolarea cablurilor.
Este reciclabil.

Polyvinyl chloride. Clorura de polivinil
este utilizată pentru fabricarea cadrelor
ușilor și ferestrelor, dar este utilizată și
pentru izolarea ﬁrelor, podele și
încălțăminte. Nu este reciclabil.
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Un simbol general foarte
cunoscut care indică faptul
că ambalajul sau uneori
chiar produsul în sine
este reciclabil.

Un simbol care semniﬁcă faptul
că producătorul de ambalaje a
contribuit la reciclarea ambalajelor.
Nu înseamnă neapărat că ambalajul
în sine este reciclabil.

Un program: Patrula de Reciclare + 10 ani

Simbolul LDPE

Simbolul PP

Simbolul PS

Simbolul ALTELE

Low-density polyethylene.
Polietilena cu densitate redusă,
deși uneori utilizată la jucării,
este utilizată în mod obișnuit
pentru foliile de ambalare.
Nu este de obicei reciclabilă.
Întrebați colectorul dacă o
primește.

Polypropylene.
Polipropilena este adesea utilizată
pentru produse care sunt turnate
prin injecție, dopuri de sticle,
recipiente pentru alimente și
bandă adezivă de ambalare.
Poate ﬁ reciclată.

Polystyrene.
Polistirenul este folosit pentru
inserții la ambalajul de protecție,
dar și pentru tăvi pentru alimente
și produse izolatoare.
Nu este reciclabil.

Alte tipuri de plastic care nu sunt
deﬁnite de grupurile anterioare
sunt incluse în această categorie
(de exemplu: BPA, policarbonat,
LEXAN).
În general nu este reciclabil.

Simbolul FSC

Simbolul TIDY MAN

Simbolul DEŞEURI
ELECTRICE

Forest Stewardship Council (FSC)
identiﬁcă ambalajele / produsele
care conțin lemn din păduri bine
gestionate.

Acest simbol provenit din
campania Keep Britain Tidy
nu se referă în mod speciﬁc
la reciclare, ci acționează ca
un memento pentru a nu
arunca gunoiul la întâmplare.

Acest simbol evidențiază
faptul că deșeurile electrice
și electronice nu trebuie aruncate
la gunoi. Ele trebuie duse la
centre de colectare specializate.
Deșeurile electrice și electronice
sunt reciclabile.

Simboluri de reciclare explicate:
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Simbolul COMPOSTABIL

Simbolul RECICLARE
CARTON ONDULAT

O marcă înregistrată deținută de
European Bioplastics, simbolul
„răsad” dovedește că un produs
este certiﬁcat industrial
compostabil conform
standardului european
EN 13432.

Dezvoltat de International Corrugated
Case Association, acest simbol indică
faptul că ambalajul din carton ondulat
poate ﬁ reciclat.

Simbolul OȚEL

Simbolul ALUMINIU

Acest simbol indică faptul că
produsul / ambalajul este fabricat
din oțel și poate ﬁ reciclat.

Acest simbol este utilizat pentru
a indica ambalajele din aluminiu
care sunt complet reciclabile
(inclusiv folii, cutii de băuturi
gazoase etc.)..

extra info:

Simbolul Mobius

Bucla Mobius este probabil cel mai
recunoscut semn de reciclare.
Creat inițial de Gary Anderson, cele
trei săgeți sunt folosite pentru a
reprezenta cei trei „R”:
reducere, reutilizare și reciclare.
Spațiul din centru este, de asemenea, conceput pentru a
reprezenta un pin. Întrucât simbolul se aplica inițial doar
hârtiei, săgețile pliabile de urmărire au fost concepute pentru
a semăna cu ziarele îndoite.
Există de fapt 2 variante ale acestui logo. Primul este acum
perceput a ﬁ simbolul internațional pentru reciclare,
indicând faptul că ambalajul poate ﬁ reciclat. Nu indică faptul
că ambalajul a fost sau este fabricat din material reciclat, ci
doar că poate ﬁ în viitor. Bucla Mobius cu o cifră procentuală
este însă utilizată pentru a arăta cât din ambalaj a fost fabricat
din materiale reciclate.

Simbolul FSC

Simbolul de reciclare „copacul bifat” al
FSC este utilizat pentru a semniﬁca faptul
că produsele sunt certiﬁcate în cadrul
sistemului Forest Stewardship Council.
Ceea ce înseamnă că hârtia, cartonul
și produsele din lemn sunt produse din
păduri bine gestionate. FSC este o organizație globală non proﬁt
care promovează
gestionarea responsabilă
a pădurilor în întreaga lume.
Acesta permite atât ﬁrmelor,
cât și consumatorilor să facă
Plastic + Hârtie + Sticlă + Metal
o alegere în cunoștință de

cauză cu privire la provenienta
produselor pe care le cumpără.
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Tipuri de ambalaje ECOLOGICE

Există trei tipuri principale de ceea ce este adesea considerat a ﬁ
ambalaj ecologic:

Ambalaje reutilizabile / returnabile: Aceasta este orice

formă de ambalaj care poate ﬁ curățată și refolosită. Un exemplu pe
care îl vor cunoaște majoritatea oamenilor este că sticlele de sticlă de
lapte sunt pur și simplu curățate și refolosite, însă acest lucru se poate
aplica și unei game largi de produse dedicate lanțurilor de
aprovizionare, inclusiv materiale plastice, cum ar ﬁ saci, coșuri și
containere de manipulare și transport a mărfurilor.

Ambalaje reciclabile: Acesta este ambalajul realizat din materiale

care pot ﬁ utilizate din nou, de obicei după un proces de prelucrare.
Materialele reciclabile includ sticlă, metal, carton, hârtie și din ce în ce
mai mult, anumite materiale plastice. Cu toate acestea, de departe cel
mai intalnit ambalaj reciclat și reciclabil este cel de carton, iar cel mai
poluant este cel din plastic.

Ambalaje biodegradabile: acoperă orice ambalaj realizat din

materiale ce se vor dezintegra cu ușurință în sol, apa sau aer la
momentul in care este depozitat (în marea majoritate a cazurilor la
groapa de gunoi).

Exemplu: reciclarea ambalajelor de carton

Pasul 1: colectarea

Prima etapă este colectarea deșeurilor din carton. Acest lucru se
realizează prin preluarea de la populație și de la producători care generează volume
mari de deșeuri (magazine, depozite, fabrici etc.). De obicei, acestea sunt cântărite
și transportate la instalațiile de reciclare, care sunt de obicei fabrici de hârtie.

Pasul 2: sortarea

Următoarea etapă este sortarea diferitelor materiale. În primul rând,
orice carton care este infoliat sau ceruit (adică realizat pentru contactul cu
alimentele) este separat și este supus unui proces de reciclare specializat separat.
Materialul rămas este apoi sortat în carton ondulat și ceea ce este cunoscut sub
numele de „cutie” (material mai subțire fără caneluri care este folosit pentru articole
precum cutii de cereale etc.). Această sortare este crucială deoarece diferitele
materiale sunt utilizate în cele din urmă pentru a fabrica produse diferite de către
fabricile de hârtie / reciclator.

Pasul 3: macinarea si extragerea fibrei Odată ce cartonul a fost mărunțit în bucăți

ﬁne, acesta este amestecat cu apă și substanțe chimice care descompun ﬁbrele din
hârtie. Acest lucru îl transformă într-un fel de substanță de tip șlam. Acest șlam sau
„pulpă” este apoi amestecată cu pastă nouă care provine de obicei din așchii de
lemn, deoarece acest lucru ajută substanța să devină mai fermă și să se solidiﬁce
precum și să ajute la reglarea rezistenței noului material.

Pasul 4: filtrarea

Pasta rezultată (celuloza) este apoi trecut printr-o mare varietate de
ﬁltre. În primul rând, acest lucru elimină obiectele străine, cum ar ﬁ banda adezivă
sau lipici. Apoi urmează îndepărtarea contaminanților, cum ar ﬁ materialele plastice
și capsele metalice, folosind un proces de centrifugare: materialele plastice plutesc
deasupra, metalele se scufundă în partea de jos. Urmează curățarea folosind
substanțe chimice, ultima etapă în
pregătirea pulpei pentru etapa ﬁnală de
procesare.

Pasul 4: finisarea Pulpa curățată este

întinsă pentru a se usca pe o bandă
rulantă plată, angrenată de cilindri încălziti.
Pe măsură ce pasta se usucă, excesul de apă
este de asemenea extras prin presare, ceea
ce duce la formarea de role lungi de foaie
solidă din ﬁbre. Aceasta reprezintă materia
primă pentru realizarea de noi ambalaje și
produse din hârtie.
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