Bao bì bằng
nhựa dẻo

Rác thải thức ăn

Rác thải

Giấy

Rác thải độc hại

Gương/ kính và
bao bì bằng kim loại

Vải dệt kim, áo
quần và giầy dép

Rác thải điện tử

Rác vườn

Linh tinh, đủ thứ

Túi/ bao nhựa nylon

Trái cây và rau quả

Tàn thuốc lá

Các loại báo

Sơn, các loại sơn gỗ,
vec-ni / dầu đánh bóng

Giấy nhôm / bạc /
ly nhôm

Áo quần

Các loại đồ chơi điện tử

Cỏ

Dầu dùng làm thức ăn
(Không được đổ/ trút
xuống hầm vệ sinh hoặc
ống cống)

Bình nhựa,
ly giấy và hộp kim loại

Các loại bánh nướng

Tã lót

Các loại giấy,
báo quảng cáo

Hồ dán, keo dán

Gương và bao bì bằng
kim loại

Nhựa phụ gia

Chai, bình nhựa chứa
chất tẩy rửa, dầu gội
đầu hoặc là bình nhựa
đựng nước sốt ăn
kèm salad

Chậu hoa

Túi chè, túi trà, túi lọc
cà-phê, bã cà-phê

Động vật có vỏ và cá

Tro bụi( được gói trong
haibao nhựa và thắt nút/
thắtgút hai lần)
Nến, đèn cày

Dầu nhớt

Phần thịt dư thừa

Bọc / bao đựng các
loại súp

Vỏ trứng

Giấy lau và giấy lau
miệng

Vật dung dùng trên
giường ngủ ( bao gối,
bao chăn, khăn trải
giường v.v ) (không kể
chăn va gối)

Bao bọc bánh Pizza

Bình giấy cac-tong
đựng sữa

Giày thể thao có đèn
nhấp nháy

Máy cạo râu

Máy sấy tóc
Bóng đèn/ bóng điện
tiết kiệm điện

Nút chai, nắp chai
(bằng kim loại)

Trái cây rụng

Nhánh cây, cành cây
Vỏ bánh xe hơi/ ô tô
Cỏ hoang, cỏ dại
Được làm bằng cây gỗ
Chậu trồng hoa và hoa
(không có chậu)

Màn treo cửa sổ

Bình giấy cac-tong
đựng nước trái cây

Giấy gói quà

Bìa carton trứng

Các đồ dùng điện có
màu trắng và nâu (tủ
lạnh, bếp điện, máy giăt)

Trang thiết bị của máy
điện toán
Đồ sắt phế thải

Nắp đậy bằng kim loại
Các loại vải tơ lụa bị
mòn, áo quần, giày dép

Vỏ các loại hạt
Tráng nhựa dẻo, nhựa
plastic

Chai/ lọ bằng gương

Đồ hộp, hộp thực phẩm
(trống, hết)

Điện thoại di động

Đồ gỗ ( tủ, bàn ghế,
gường..v..v)
Khăn tắm

Bao, bì thư

Hóa chất, hóa phẩm

Các loại đồ chơi
bằng nhựa
Túi /bao đựng snack

Tạp chí hàng tuần

Giầy dép

Đồng hồ
Các hộp bia và nước
khoáng không có tiền
thế chân mượn chai

Rác thải độc hại
Các đồ dùng điện trong
nhà có màu trắng (tủ
lạnh, bếp điện, máy giặt)

Các loại gỗ cây ép từ
bột cây

Sách (có bìa cứng)
Dây dẫn điện

Bình điện xe ô tô, xe hơi

Thắt gút/nút hai lần

Thắt gút/nút hai lần

Thắt gút/nút hai lần

Kính chống lạnh/
chống lạnh

(được sản xuất khoảng 1965
và 1975 và có chứa nhựa
PCB trong keo dán kẽ hở)

Bộ sưu tập quần áo
Trạm môi trường,
trạm môi sinh

ĐƯỢC MANG ĐI, ĐƯỢC LẤY ĐI

Cơ sở rác thải

ĐƯỢC MANG ĐẾN, ĐƯỢC ĐEM ĐẾN

Renovasjon i Grenland, tlf. 35 10 10 10

Đó là những ví dụ. Xem nhiều hơn các bảng đơn / liệt kê trong cuốn giới thiệu ” hướng dẫn phân loại” hoặc vào trang điện tử của chúng tôi: www.rig.no

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI THỨ TỰ RÁC THẢI Ở GRENLAND

