Jak správně třídit aneb Kam s ním?
Plast je jednou z nejčastějších komodit, které většina lidí třídí. Víte ovšem, že se dají
třídit i jiné obaly, než PET lahve a igelitové sáčky? Co tedy všechno patří do kontejneru/pytle
s plastem?
Drtivá většina obalů má na sobě malou značku, která
určuje, z jakého materiálu je daný obal vyrobený. Co se plastů
týče, můžete třídit obaly s následujícími značkami.
Konkrétně se tedy jedná o věci, jako jsou například: fólie,
igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, kosmetických a čistících přípravků, balicí fólie, obaly od
CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, různé drobnější plastové výrobky, nápojové kartony (od
mléka, džusů atd.), čistý polystyren (v menším množství, případně samostatně), obaly od chipsů atd.
Naopak se mezi tříditelné plasty neřadí následující: novodurové trubky, automobilové plasty, bakelit,
jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů,
molitan a jiné neplastové výrobky.
Papíru české domácnosti za rok vytřídí nejvíce ze všech komodit. Často se však stává,
že jsou kontejnery na papír vizuálně „přeplněné“, aniž by tomu tak doopravdy bylo. Proč?
Kontejnerový sběr tříděného papíru má jednu zásadní slabinu, a tou je, že do těchto
kontejnerů často lidé hodí nerozlepenou krabici například od televize, ledničky, či jiného
spotřebiče a v kontejneru poté již nezbyde příliš místa pro
odpad od ostatních. V tomto má pytlový/popelnicový sběr
papíru od domů nespornou výhodu. Co však do
kontejnerů/pytlů s papírem patří?
Stejně jako u plastů, i papírové obaly mají na sobě značky (viz výše), díky kterým můžete snáze rozpoznat, o
jaký druh odpadu se jedná. Z papírových obalů tedy můžete třídit: noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, papír
s kancelářskými sponkami, obálky (i s foliovými okénky), jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod.
Naopak se mezi tříditelný papír neřadí následující: mastný papír, papír na pečení, papírové ubrousky, svazky
knih, papír znečištěný nebezpečnými chemikáliemi,
uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.
Sklo je třetí nejčastější komoditou, kterou většina lidí třídí. Na třídění skla jsou
nejideálnější barevné kontejnery ve sběrných hnízdech, případně sběr většího skla na sběrném
dvoře. Co tedy můžete vhazovat do bílých a zelených kontejnerů? Například veškeré bílé a
barevné sklo, například od alkoholických a nealkoholických nápojů. Do zeleného kontejneru
můžete vhodit i tabulové sklo ze dveří a oken. Do bílého kontejneru také sklenice od zavařenin,
kečupů, marmelád, a nebo například rozbité skleničky.
Naopak se mezi tříditelné sklo neřadí následujíc: keramika, porcelán, autosklo,
zrcadlo, sklokeramika, varné a laboratorní sklo. Vratné zálohované sklo samozřejmě vracejte zpět do obchodu.
Další komoditou, kterou lze z domácností třídit jsou drobné kovy. Pokud tedy máte
například kočku či psa, a máte plechovky od krmení, nebo si v létě rádi dopřejete pivo
z plechovky, vězte, že i tyto obaly můžete třídit. Plechovky můžete třídit do pytle, případně
zanést na sběrný dvůr.
Pokud třídíte kovy v domácnosti do pytle, případně nosíte do kontejnerů, vězte, že
věci jako kovová elektrozařízení, nebo plechovky od nebezpečných chemikálií sem nepatří.
Tyto odpady je třeba odevzdat ve sběrném dvoře.
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