Udhëzimet e klasifikimit te mbeturinave (albanisch)

240 Litër

120 Litër

240 Litër

120 Litër

Maksimal
110 kg

Maksimal
60 kg

Maksimal
110 kg

Maksimal
60 kg

Bin i verdhë

Bin i Gjelbër

Bin Blu

Bin i Tjera

Materiale sintetike/metale

Mbeturina biologjike dhe të

Letër dhe Karton

Shishe dhe tuba të materialeve sintetike

gjelbër

Gazetat, revista, kuti, libra, katalogjet,

Mbeturinave

fletore, kuti palosur, letër shkrimi,

Tjera Mbeturina

përfundoje dhuratë, letër ambalazhi,

Mjekësi e vjeter

të: pastë dhëmbësh, shampo,
detergjenteve, zbutës, kozmetike

Kartona të materialeve sintetike të: kos,
qumësht i thartuar, krem, margarinë,
paketim e polisterolit, polistirol poroz

Kallaj dhe kurorë kapele të: Shishe dhe
tuba

Paketim të: biskotave, çokollatë,
çamçakëz, cigare, duhani, ushqim te
ngrirë, kafe, çaj

Paketimi vakum të: sallam, djathë, gjalpë
Kuti te përbërë nga: qumësht, pije, krem
Tjetër
Vida, thonjë, sende të vogla metalike, enë
plastike të luleve, takëm plastike

Mbeturina të Kuzhines
Mbetet e frutave dhe perimeve, të
lëna e ngrënies, mbeturina të mishit,
peshku dhe sallama, kockat, filtra të

reklamat, karton, sende të vogla të
letres (shembull: faturat dhe të tjerat)

Artikujt e higjienës
Pecetë, pecetë për të sëmurët, tamponë,

bandazh, sfungjerë, prezervativët,

çajit, filtra të kafes, predha të vezës,

mbushje pambuku, dorashka gome,

lëkurat e frutave, lëkura e bananës

furçë të dhëmbëve

Letra

Xham

Gazeta të përliura, indet, indet

Pasqyra, syze optike, llambat, gotë

shtëpiake

Sende të vogla shtëpiake

Mbetjet e kafshëve shtëpiake

Argjilë, porcelain, qeramikë, çakmak,

Fekale, materiale shpërndajnë për

kozmetike, termos shishe

kafaze, flokë, pupla, rërë

Tekstile

Mbetjet nga Kopshti

Triko dhe çorape prej perlonit, mbetjet

Shkurtimet e pemëve dhe shkurreve,

nga leckë dhe lëkurë, leckë pastrimi

gjethe, bari, pjesët e luleve dhe
bimëve

Argëtuese dhe të dhënat

Tjetër

Kaseta muzikore dhe video, arkiv

Hiri i drurit ose trofe
Këshilla dhe informata materiale
Joe Möller: 04941/16 7003
Gudrun Vogel: 04941/16 7002
E-Mail: jmoeller@landkreis-aurich.de

Sharko si PDF-dosje nën: www.landkreis-aurich.de

Tjetër
Gazette muri, vakum qese për pastrim,
filtra, bishtat e cigareve dhe hiri, letër
kopjimi, fotografitë, lapsa, stilolaps,
qiri,hir qymyri

