
Çöp olarak sayılan geri dönüşümü olmayan atıklardır. Biyolojik çöp olarak sayılan organik bahçe ve mutfak 
atıklarıdır.

Malzeme konteynerine atılacak olan metal, bileşik ve plastik 
malzemeden oluşan paket atıkları ile paket olmayan plastik 
benzeri maddelerdir.

Kağıt çöpüne atılacak olan karton, kağıt ve karton
paketlerdir. 

Atılabilen Maddeler

– Eski ampuller
– Kedi kumu
– Duvar kağıdı artıkları
– Tek kullanımlık çocuk bezi
– Sigara izmariti
– Soğuk kül
– Süpürge torbaları
– Temizlik malzemeleri
– Bulaşık bezleri
– İlaçlar
– (Kurutulmuş halde) suda
   eriyebilen duvar ve tavan
   boyası
– Köpük malzemeleri
– Tekstil ürünleri
– Fotoğraflar
– Kağıt mendiller
– Duvar kağıtları
– Aşırı kirlenmiş kağıt
– Temizlik kağıdı - kağıt mendil
– Porselen

Atılamayan maddeler

– Piller ve aküler
– Bahçe atıkları
– Normal boya ve cila
– Kağıt ve karton
– İnşaat molozu
– Meyve ve sebze artıkları
– Elektronik cihazlar
– Monitörler ve bilgisayarlar
– Eski metal (hurda metal)
– Gaz boşaltmalı lambalar
– Enerji tasarruflu lambalar
– Plastik materyaller
– Zararlı Atık Maddeler

Atılabilen Maddeler
 
– Bozulmuş yemek (az miktarda) 
– Yemek artıkları
– Yumurta kabukları
– Kahve ve çay süzgeçleri
– Ağaç yaprağı, çimen ve çiçek
   parçaları
– Talaş, saman ve (bozulmuş-
   mikroplu olmayan) kuru ot 
– Yabani ot, çiçek ve çiçek
   toprağı
– Gıda artıkları  
– Kemikler
– Meyve kabukları ve artıkları
– Sebze artıkları

Atılabilen Maddeler
 
– Süt ve meyve suyu kartonları
– Yoğurt kapları
– Temizlik malzemesi kapları
– Plastik torbalar
– Strafor paketler
– Konserve kutuları
– Depozitosuz içecek şişeleri
– Saç spreyi tüpleri
– Tüpler
– Şişe kapakları
– Buzdolabı folyoları
– Temizlik kovaları
– Çiçek saksıları
– Yemek saklama kapları
– Çatal-bıçak 
– Elbise askıları, kablo askıları
– Mutfak rendeleri
– Alet takımları ve vidalar
– Kilitler
– Alüminyum ızgara kapları
– Kızartma tavaları ve tencereleri
– Plastik veya metalden
   oyuncaklar

Atılabilen Maddeler
  
– Gazeteler
– Dergiler
– Resimli broşürler 
– Kataloglar
– Mektup kağıdı, mektup pulları
   (Plastik kapaklı olmayan)
   kitaplar 
– Bilgisayar çıktısı 
– Karton ve kağıttan yapılmış
   paketler
– Hediye paketi kağıtları
– Yumurta kartonları
– Katlanır kutular

Atılamayan maddeler  
 
– Plastik paketler
– Plastik poşetler
– Porselen
– Kedi kumu
– Kül
– Çocuk bezi
– Eski cam
– Eski metal (hurda metal)
– Katı atıklar
– Kağıt ve karton
– Zararlı Atık Maddeler
– Elektronik cihazlar
– Eski elbiseler
– Plastik materyaller

Atılamayan maddeler  
 
– Elektronik cihazlar
– Lamba-ışık veren cisimler
– Piller ve aküler
– Tekstil ürünleri
– Eski elbiseler
– Ayakkabı
– İnşaat, bahçe atıkları ve
   biyolojik atıklar
– Tahta
– Kağıt ve karton
– Eski cam
– Köpük malzemeleri
– Katı atıklar
– Zararlı Atık Maddeler

Atılamayan maddeler  
 
– Fotoğraflar
– Kağıt mendiller
– Duvar kağıtları
– Aşırı kirlenmiş kağıt
– Temizlik kağıdı – kağıt mendil
– Katı atıklar
– İnşaat, bahçe atıkları ve
   biyolojik atıklar
– Plastik materyaller
– Eski metal (hurda metal)
– Zararlı Atık Maddeler
– Elektronik cihazlar
– Eski cam
– Eski elbiseler

Lütfen bize ulaşın:
Tel. +49 531 8862-0

Bu liste ayrıntılı değildir.
Daha geniş bilgiyi www.alba-bs.de sayfasında bulabilirsiniz.
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Zararlı atık madde toplama aracının kabul ettiği zararlı
atıklardan bazıları şunlardır

– Cila ve yağlıboyalar
– Solventler, mazot, dizel yakıt, asitler ve çamaşır suyu-
   beyazlatıcılar
– Kimyasal maddeler, ev için temizleyici maddeler ve lavabo
   açıcılar
– Ahşap ve bitki koruma maddeleri
– Pas önleyici maddeler
– Sprey kutuları, yapı malzemesi yapışkan kutuları
– Cihazlar ve araba aküleri
– Araba koruma malzemesi
– Flüoresan ve enerji tasarrufu lambaları
– Dezenfektanlar ve yapıştırıcılar
– Piller ve aküler

Zararlı atık madde toplama aracının kabul ETMEDİĞİ zararlı 
atıklar şunlardır

– Gaz şişeleri ve asbest içeren atıklar
– Duvar ve tavan boyaları suda eriyebilen boyalardır; kirli
   buzdolabı folyoları, boya-badana fırçaları ve ilaçlar gibi kuru
   halde çöp konteynerlerine atılanlar arasındadır.

Küçük Elektronik Aletler

– Tost makinesi
– Radyolar
– Monitörler
– Bilgisayarlar ve Yazıcılar
– Tıraş makineleri 
– Hesap makineleri
– Flüoresan lambalar
– Gaz boşaltma ve enerji tasarrufu lambaları
– Kahve makineleri
– Delme makineleri (Matkaplar)

Büyük Elektronik Aletler

– Fırınlar
– Çamaşır makineleri
– Kurutma makineleri
– Buzdolapları
– Derin Dondurucular
– Televizyonlar
– Lambalar

Zararlı atıklar hava, toprak ve yeraltı suları için ciddi tehlike potansiyeli taşıyan maddelerdir. Bu nedenle bu maddelerin 
doğru şekilde yok edilmeleri önemlidir.

Evden çıkan zararlı atıklar, zararlı atık madde toplama aracına verilebilir ya da ücretsiz olarak AEZ Watenbüttel yerel
toplama merkezlerine ve o günkü açılış saatlerimizde Frankfurter Straße‘ deki işletme binasına teslim edilebilir.

Zararlı atık toplama aracına gitmek için yol tarifini www.alba-bs.de sayfasında bulabilirsiniz.

Tehlikeli akışkan malzeme ağzı sıkıca kapatılmış koruyucu kapların içinde teslim edilmelidir.

Eski cihazların ücretsiz olarak geri alınması, 2005 yılından itibaren elektrik ve elektronik cihazlar kanununa (ElektroG)
göre belirlenmektedir.

Küçük ve büyük elektronik cihazlarınızı ücretsiz olarak AEZ Watenbüttel yerel toplama merkezlerine ve o günkü açılış
saatlerimizde Frankfurter Straße‘deki işletme binasına teslim edebilirsiniz. 

Büyük elektronik aletler 15,00 Euro karşılığında atık kütlesi ile teslim alınabilir. Bunun için adınıza, teslimat adresinize
ve teslim alınacak eşyanın adediyle birlikte yazılı başvurunuza ihtiyacımız vardır.

Küçük elektronik aletler ise zararlı atık madde toplama aracına ücretsiz olarak verilebilmekte veya Braunschweig‘ın
farklı bölgelerindeki yeni toplama konteynerlerine atılabilmektedir.

Elektrik cihazları - Elektronik cihazlarZararlı Atık Maddeler

Lütfen bize ulaşın:
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