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Stia?i ca :
● O tona de hartie reciclata salveaza de la taiere 15 arbori maturi ?
● Pentru ob?inerea hartiei din fibre reciclate se foloseste cu 70% mai pu?ina energie decat
pentru cea din fibre naturale ?
● O tona de hartie reciclata economiseste : 2,5 barili de petrol; 4123 KwH (suficient pentru a
incalzi o locuin?a timp de 6 luni), 497,88 litri de apa ?
● Descompunerea naturala a plasticului sau a aluminiului in mediul inconjurator necesita
peste 500 de ani ?
● Recicland o sticla de plastic se economiseste suficienta energie pentru ca un bec de 60W
sa func?ioneze timp de 6 ore ?
● PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, mochete, material
pentru tricouri, incal?aminte, pulovere si jachete, gen?i, umplutura pentru haine de iarna
sau saci de dormit si chiar jucarii.
● Recicland o tona de sticle de PET se economisesc aproape 7m³ spa?iu de depozitare in
gropile de gunoi.
● Dozele de aluminiu (folsite pentru imbutelierea sucurilor, berii) pot fi reciclate la infinit,
deoarece aluminiul poate fi topit si refolosit de nenumarate ori ?
● O tona de aluminiu reciclata economiseste: 4 tone de bauxita, 9 tone de emisii CO2, 95%
din energia necesara producerii aluminiului din materii prime ?
Cum se face colectarea selectiva a deseurilor :
● Primul pas in acest proces de colectare selectiva a deseurilor este sa identifici deseurile
pentru a colecta selectiv. Verifica simbolurile de pe ambalaje, acolo unde este cazul.
● Urmatorul pas este sa pliezi ambalajele, in asa fel incat sa ocupe cat mai pu?in spa?iu. De
exemplu o sticla de plastic de 2 litri o po?i presa/restrange, urmand ca apoi sa-i pui dopul,
in acest fel vei ocupa mult mai pu?in spa?iu.
Selec?ia deseurilor se face foarte simplu, dupa cum urmeaza :
● hartia si cartonul trebuie aruncate in containerele ALBASTRE
● cele din plastic si metal in containerele GALBENE
● cele din sticla in containerele de culoare VERDE
● deseurile biodegradabile in containerele MARO
● deseurile menajere in containerele NEGRE

