GLAS
Ja tak

Nej tak

•• Drikkeglas (ikke krystalglas)

•• Elpærer

•• Glasemballage

•• Hærdet glas, fx ovnfaste fade

•• Glasflasker

•• Kemikalieflasker

•• Glasskår

•• Keramik, porcelæn, stentøj og
krystalglas

•• Glasvaser, -skåle og -nips (ikke
krystal- eller hærdet glas)
•• Konservesglas (fx syltetøjsglas)

•• Medicinglas med indhold
•• Spejle og vinduesglas

PAPIR
Ja tak

Nej tak

•• Aviser

•• Bøger

•• Breve

•• Gavepapir

•• Brochurer

•• Mælke- og juicekartoner

•• Kontorpapir

•• Pap og karton

•• Kuverter med og uden rude

•• Pizzabakker

•• Magasiner

•• Vådt og/eller snavset papir

•• Printerpapir

•• Æggebakker

•• Reklamer

•• Poser fra mel og gryn

•• Tegneserier
•• Tryksager
•• Ugeblade

PLAST
Ja tak

Nej tak

Du kan lægge både blød og hård
plast i beholderen til plast.
•• Bobleplast

•• Poser fra chips, kaffe og frostvarer med metalinderside

•• Husholdningsfilm/plastfolie
•• Omslag fra CD’er og DVD’er
•• Plastemballager fra mad
•• Plastflasker, -bøtter,
-bakker,-dunke, -spande
•• Plastikbestik og -service
•• Plastlegetøj (uden elektronik)
•• Plastposer og plastlåg

•• Emballage fra medicin, kemi
kalier, maling, fugemasse,
silikone og lign.
•• Flamingo og gummi
•• Melamin fra fx hårde plastiktallerkener og -kopper/-skåle
•• PVC, fx regntøj, badedyr og
VVS-rør
•• Plast med elektronik

METAL
Ja tak

Nej tak

•• Aluminiumsbakker/foliebakker

•• Poser fra chips, kaffe og frost
varer med metalinderside

•• Fyrfadslysholdere
•• Gryder og pander
•• Kaffekapsler uden kaffe i
•• Konservesdåser
•• Køkkenredskaber og bestik af metal
(fx sakse og knive)
•• Legetøj af metal (uden elektronik)
•• Metallåg
•• Mindre metalgenstande
(fx søm, skruer og kapsler)
•• Stanniol/sølvpapir
•• Værktøj af metal (uden elektronik)
•• Øl- og sodavandsdåser mv.

•• Gasflasker
•• Kaffekapsler med kaffe i
•• Ledninger og kabler
•• Medicinemballage, fx blister
pakninger
•• Metal med elektronik
•• Metalemballage med kemikalier
•• Spraydåser samt trykflasker/
-beholdere

PAP
Ja tak

Nej tak

•• Bølgepap

•• Bøger

•• Karton

•• Flamingo

•• Kartonemballage

•• Gavepapir

•• Papemballage

•• Mælke- og juicekartoner

•• Papkasser

•• Pizzabakker

•• Paprør fra køkken- og
toiletruller

•• Pap med rester af madvarer

•• Skotøjsæsker
•• Æggebakker

•• Vådt eller snavset pap

