Gia para o descarte de resíduos da cidade de Rödermark - telefone para informações 06074-911-956
Outros (Lata cinza)

Resíduos orgânicos

Papel (Lata azul)

Embalagens (Lata amarela)

Vidro (Container)

Resíduos não recuperáveis

Resíduos orgânicos, de
cozinha ou jardim

Papel e papelão

Embalagem com o "ponto
verde“

Embalagens ou
recipientes de vidro

feito de metal:
 Latas de bebidas
 Latas de comida

 Garrafas
 Garrafas de vidro
 Frascos de
preservação
 Garrafas de licor
 Garrafas de
champanhe
 Garrafas de vinho







Medicação
cinzas
Produtos de higiene
Roupas ou vestimentas
Fezes de animais











panos de limpeza
Sapatos
Brinquedos
Sacos de aspirador
Lixo de rua
Papel de parede
Cassetes de Vídeo
Fraldas
Bitucas de cigarro

(minerais)

Não jogar na lata:
− Resíduos de papel
− Baterias
− Entulho de construção /
terra
− Resíduos biológicos
− Produtos químicos
− Aparelhos elétricos
− Vidro
− Embalagens para
vendas com “o ponto
verde”

(Lata marrom)















Flores
Pão
Cascas de ovo
Restos de vegetais
Peixe
Carne / linguiça
Grãos de café
Ossos
Folhas
Restos de frutas
Grama cortada
Restos de comida
Arbustos

Não jogar na lata:
− Folha de alumínio
− cinza
− Entulho de construção /
em terra
− Produtos de higiene
− vestimentas
− Lixo de rua
− SACOS DE PLÁSTICO
− têxteis
− Fraldas
− Bitucas de cigarro

Livros
cadernos
Catálogos
Brochuras
Agenda de telefones
Embalagens de papel /
papelão (com e sem
"ponto verde")
 Revistas
 Jornais







feito de plástico:
 Copos
 Garrafas
 Folhas
 Espumas
feito de materiais
compósitos:
 Caixas de bebidas e leite

Não jogar na lata:
− Papel revestido
− papel de foto
− Papel sanitário
− Papel sujo
− Caixas de bebidas e
leite
− Papel de parede

Não jogar na lata:
− Objetos de madeira,
papel, metal ou
plásticos que não são
embalagens
(como baldes, panelas,
Brinquedos, disquetes)
− Vidro ou restos de vidro
− Papel e papelão (com ou
sem "Ponto Verde")

Por favor preencha de
acordo com as cores!
 Branco: vidro incolor
 Marrom: vidro marrom
 Verde: vidro verde +
outras cores
Não jogar na lata:
− Vasos de ﬂores *
− Vidro de janelas *
− Pratos*
− lâmpadas
− Cerâmica *
− Abajures *
− Espelho*
* Descarte em no local
própio de reciclagem,
na rua “Kapellenstraße”

