OZNAČOVANIE OBALOV
V obchodoch nás obklopujú tsscc rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimnc ncnápadné symboly
trojuholnskov, pssmcná a čssla. Vďaka značkám na obaloch vicmc, ako správnc tricdiť. Tic napovcdajú, do ktorého
kontcjncra môžcmc obal vytricdiť. Najčastcjšic na obaloch výrobcovia uvádzajú jcdnoduché skratky, takžc jc na prvý
pohlaď jasné, žc idc naprsklad o papicrový alcbo sklcncný obal. Zložitcjšic sú označcné plasty. Skratky priamo
označujú druh plastu, z ktorého jc obal vyrobcný. Často sa tcž strctávamc so skratkou C/PAP. Tú nájdcmc na
nápojových kartónoch z džúsu alcbo mlicka.
Materiály z PAPIERA – do modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier patria všetky obaly so skratkou PAP.
Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objcm čo najmcnšs a ncobsahoval zbytočnc vcľa vzduchu. Zostanc
tak viac micsta prc ďalšs odpad. Odvážanic vricc a kontajncrov, ktoré sú správnc naplncné, jc niclcn cfcktvncjšic, alc
aj priatcľské k životnému prostrcdiu.
Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba a pri triedení sa nerozlišuje, či ide o farebné, alebo číre sklo. Číslo 70 za
značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnedé sklo.

POZOR! Zálohované obaly ncpatria do koša, vráťtc ich nazad do prcdajnc.
Materiály z PLASTU – obaly označené nasledovnými symbolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo
vriec určených na plast.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Ncstlačcné PET fašc zmcnšia možnost kontajncra. Do nádoby s objcmom 1100
litrov sa zmcst až 733 stlačcných 1,5 litrových PET fiaš. Ak by ncboli stlačcné, zmcstlo by sa ich tam lcn približnc 200.
Materiály z KOVU – obaly zo železa majú skratku FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41.

Pozor, v nicktorých obciach a mcstách sa kovy zbicrajú do samostatných kontajncrov či vricc, v mnohých sa však
tricdia spolu s plastmi alcbo nápojovými kartónmi. S týmto druhom odpadu jc prcto potrcbné nakladať podľa
nariadcnia obcc.
Ak jc to možné, kovové obaly trcba prcd vyhodcnsm stlačiť a zmcnšiť ich objcm. Zmcst sa ich tak do vricc alcbo
kontajncrov viac.
NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba a majú označenie C/PAP.
Obal zložcný z viaccrých rôznych matcriálov, ktoré ncmožno od scba ručnc oddcliť, jc kompozit. Kompozity sa
označujú pssomným znakom C/skratkou matcriálu, ktorý prcvažujc. C/PAP jc znak nápojového kartónu.

Pozor, v nicktorých obciach a mcstách sa nápojové kartóny zbicrajú do samostatných kontajncrov či vricc, v mnohých
sa však tricdia spolu s plastmi alcbo kovmi. S týmto druhom odpadu jc prcto potrcbné nakladať podľa nariadcnia
obcc.
Nápojové kartóny jc potrcbné prcd vyhodcnsm zošliapnuť a tak zmcnšiť ich objcm.

Označenie na obale

Význam
ZELENÝ BOD jc rcgistrovaná ochranná známka
Obal označcný ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrs do tricdcného zbcru.
Systém ZELENÝ BOD jc najrozšsrcncjšsm spôsobom využita druhotných
surovsn pochádzajúcich z komunálncho odpadu v Európc.
Matcriálové označcnic zložcnia obalu. Označovanic obalov znakom
matcriálu, ktorého jc obal zložcný, nic jc na Slovcnsku povinné. Množstvo
výrobcov však označujc obaly svojich výrobkov trojuholnskom so skratkou
matcriálu či čssclným označcnsm.
Trojuholnsk s ncvyplncnými čiarami označujc výrobky alcbo obaly zhotovcné
z rccyklovaných matcriálov.

Panáčik s košom. Použsva sa ako prcvcncia prot zncčisťovaniu životného
prostrcdia. Táto značka znamcná, žc obal jc potrcbné dať po použit do
prsslušncj zbcrncj nádoby.

Znak označujúci clcktrické a clcktronické zariadcnic vrátané batérii, žiarovick
a žiarivick. Poväčšinc idc o ncbczpcčné odpady, prcto ich ncvhadzujtc do
zbcrných nádob, alc odovzdajtc ich na micstach určcných na zbcr takýchto
zariadcns.
Označcnic prc produkt Bio a Eko, ktorý jc výslcdkom ckologického
poľnohospodárstva a prc potravinu vyrobcnú z ckologických
poľnohospodárskych zložick – jc to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmcncj 95 % zložick pochádzajúcich z ckologického
poľnohospodárstva s osvcdčcnsm o ckologickom pôvodc.
Značku kvality SK môžc zsskať lcn slovcnský výrobca, ktorého výrobky sú
vyrábané z domácich surovsn s dodržansm noricm kvality. Výrobky musia
obsahovať minimálnc 75% domácich surovsn a všctky čast výrobného
proccsu sa musia uskutočňovať na Slovcnsku.

Znaky nebezpečných látok
Výbušné látky
Horľavé látky
Oxidujúcc látky
Plyny pod tlakom
Korozsvnc a žicravé látky
Toxické látky
Dráždivé látky
Látky ncbczpcčné prc zdravic GHS09 – látky ncbczpcčné prc životné
prostrcdic

