Embalagens de
plástico

Restos de comida

Outro lixo

Papel

Lixo perigoso

Sacos de plástico

Frutas e legumes

Pontas de cigarro

Jornais

Bidões de plástico,
copos e caixas

Pão e bolos

Fraldas

Publicidade

Embalagens de
fiambre/queijo

Saquinhos de chá, filtros
e borra de café

Cinzas (embalar em saco
duplo e dar dois nós)

Revistas

Embalagens de
vidro e metal

Têxteis, roupa
e sapatos

Tintas e vernizes

Papel de alumínio/
recipientes

Roupa

Colas

Embalagens
de vidro e metal

Embalagens de
plástico de detergentes,
champô ou molhos

Óleos residuais
(óleo demotor, etc.)

Vasos de plástico

Cascas de ovos

Embalagens de sopa

Brinquedos de plástico

Embalagens de pizza

Embalagens de leite

Sacos de “snacks”
Papel de rolo de cozinha
e guardanapos

Têxteis, roupas e sapatos
gastos/estragados

Embalagens de sumos

Cascas de frutos secos

Papel de embrulho para
presentes

Brinquedos eléctricos

Relva

Óleo alimentar
(não deverá ser posto no
WC ou na canalização)

Lâmpadas de baixo
consumo

Telemóveis/celulares

Toalhas

Sapatilhas/ténis com
luzesque piscam

Roupa de cama
(cobertas
e almofadas não)

Máquinas de barbear

Cortinas

Secadores de cabelo

Fruta caída
Móveis
Ramos, galhos
Pneus

Latas de conserva
(vazias)

Ervas daninhas
Madeira

Plantas de vaso e flores
(vasos não)

Electrodomésticos

Tampas de garrafa
(metal)
Computadores e
acessórios

Ferro velho

Tampas de metal
Relógios

Caixas de papelão de ovo
Enxaguar o plástico

Diversos

Garrafas de vidro

Velas
Produtos químicos

Restos de carne

Lixo de jardim

Sapatos

Envelopes
Peixe e mariscos

Lixo eléctrico/
electrónico

Lixo perigoso
Latas de cerveja e
refrigerante, sem retorno
Electrodomésticos

Livros (de capa dura)

Madeira impregnada

Fios eléctricos
Baterias de carros

Vidro isolante (produzido
Dar dois nós

Dar dois nós

entre 1965 e 1975 e que
contem PCB na cola de
vedação)

Dar dois nós

Coleção de roupas
Central de
recolha de lixo

Ecoponto

É RECOLHIDO

LEVA-SE
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Isto são exemplos. Veja uma lista mais completa no folheto ”sorteringsguide” ou visite a nossa página: www.rig.no
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