Recipiente de vidros
 garrafas de bebida
descartáveis(p.ex. garrafas de
sumo e vinho)
 garrafas de vidro (p.ex. óleo
de cozinha, vinagre, aditivos de banho)
 frascos de enroscar de todos os tipos (p.ex.
alimentos para bebês, de picles, de geleia,
de mostarda)
 copos

Resíduos
perigosos
Produtos com estes símbolos podem sêr
entregues ao poluente móvel:

isto não é permitido:
- ceramicas
- porcelanas
- espelhos
- vidros planos / janelas
- tampas de rosca / rolhas de garrafas

Garragas de depósito descartável /
garrafas retornáveis e latas
devolve na loja!

Datas para o poluente móvel encontrão-se
no calendário de resíduos sob este símbolo:

Recipiente de latas de metal
todas as latas de metal tambem podem sêr
colocadas no saco amarelo

Os caixotes de lixo publicos são apenas para
resíduos que se acumulão quando se está fora!

Nenhun resíduo perigoso é:
- côr de parede
- fogos de artifício (foguetes)
- garrafas de gás
- lampadas de economização de energia

Informação em várias
linguas:
Português

Ordenar o
lixo
corretamente
no distrito
Darmstadt-Dieburg

Aqui você encontrará mais
informaçôes:
Internet: www.zaw-online.de
Consultória resíduos, tel. 06159 9160-144
E-Mail: info@zaw-online.de
Centro de serviço resíduos volumosos: 0800
9160600
Resíduos biológico, papel, Tel. 06159 9160117
Saco amarelo, Tel. 0800 1223255
Resíduo perigoso, Tel. 06159 9160-130
Resíduos de obras, Tel. 06159 9160-123

Cunho: Assoçiação de recolha de resíduos e recicláveis, mais informacôes www.zaw-onlline.de

de Maio 2020

Resíduos – caixote de lixo cinzento
 cinzas (frias)
 fotos
 borracha
itens de higiene (por exemplo
cotonetes, preservatios)
 ninhada e fundamento animal
 outras , muito sujos
 sacos de espirados
 Lixo da estrada
 restos de papél de parede
 lixo de animais
 fraldas
 filtros de cigarros e cinzas

Resíduos biológicos –
caixote de lixo verde
restos de pão
cascas de ovos
sacos de filtros
espinhas
restos de carne (pequenas quantidades
domésticas)
 resíduos vegetais( por exemplo cascas
de cebolas, saladas)
 borras de café
 produtos lácteos e de farinhas
 cascas de frutas (p.exemplo nozes
e laranjas)
 lenços de papel
 sobras de comidas (pequenas quantidades
domésticas)
 borras de chá e saquinhos de chá
 ramos e páos (extensão< 15 cm)
 flores
 lixo de jardim (sem terra)
 folhas e ervas daninhas
 aparas de podas e corte de erva
isto não é permitido:
- terra
- plásticos (copos, garrafas, filmes)
- nem bioplásticos
- ninhadas de animais (de qualquer tipo)
- resíduos de cozinha de restaurante ou
barracas de comidas
- madeiras tratadas
- texteis
- couro







Papel - caixote azul

Resíduos Volumosos
0800 9160600

 papel, cartão (limpos e secos)
 caixa de ovos
 cartão (dobrar e rasgar
pequeno)
 catálogos
 papel de embrulhos
 folhetes
 cadernos
 papel para escrever
 livors de telefone
 revistas
 jornáis

isto não é permitido:
- papel de parede

 bicicletas
 ferramentas die jardim
 móveis (p.ex. mesas, cadeiras, armários,
colchôes e prateleiras etc. )
 fornos e radiadores, que não estavam
instalados permanentemente, (sem òleo)
 cortadores de erva (somente com tanque
esvaziado, não eletrico
 equipamentos esportivos e de jogos
ist não é permitido nos resíduos
volumosos:
- peças de veículos (motorizados)
- frigoríficos

Demarcação para resíduos de construção:
Resíduo volumoso é geralmente tudo o que é tomado
durante o movimento

Saco amarelo
 aluminio, (por exemplo, taças, filmes,
coberturas)
 latas de todos os tipos
 plásticos espumados (p.ex. taças de carnes,
legumes ou frutas)
 copos descartáveis (p.ex. de
margarina, iogurte, soro de leite
coalhado, produtos lácteos)
 garrafas de plásticol (p.ex. detergente
de louça e roupa, produtos de higiene
pessoal)
 filmes plásticos (p.ex. sacos de plástico,
transparências, folhas plásticas e embrulhos)
 latas de pulverização, vazias que não
continhão ingredientes prejudicias (p.ex. de
crème, spray de gesso e spray corporal)
 compósitos (p.ex. embalagens cartonadas
de leite e sumos, embalagens vácuo)
 embalagens de confeitaria, embalagens
congeladas
isto não é permitido:
- pratos e copos de plástico
- brinquedos
- embalagens com conteúdo

Lixo eletrônico 0800 9160600
computadores/tablet
televisôes
fugôes
sistemas de música
máquinas de café
frigoríficos
monitores
barbeadores
torradeiras
máquinas de lavar e lavalouças
 secadores de roupas
 aparafusadores sem fio
 escovas de dentes elétricas











definação: o lixo eletrônico
geralmente inclui tudo o que tem um
plugue, baterias ou acumulador.

