Niekoľko základných informácií o recyklácii odpadu
a o medzinárodných recyklačných značkách
Na každom obale by mala byť značka pozostávajúca z troch šípok, ktoré spolu
vytvárajú trojuholníček (viď obrázok vľavo). Málo ľudí však vie, čo táto značka presne
znamená. Niektorí si myslia, že obal (alebo výrobok) s touto značkou je ekologický, iní
si myslia, že obal bol vyrobený z recyklovaného materiálu alebo že bude recyklovaný,
atď. Nič z toho nie je pravda. Správna odpoveď je taká, že táto značka len symbolicky
znázorňuje recykláciu (uzavretý kolobeh). Takáto značka bez ďalších údajov je úplnou
zbytočnosťou. Či bude obal skutočné zrecyklovaný (materiálovo zhodnotený), to závisí
hlavne od každého občana. Obaly môžu byť zrecyklované iba vtedy, ak ich správne
vytriedite a vložíte do správnych zberných nádob na triedené suroviny alebo odnesiete
do zberných dvorov, resp. výkupní.
Keďže nie je každý špecialista na obalové materiály a nie každý dokáže voľným okom a
hmatom presne určiť druh materiálu. Aby ste vedeli presne a s istotou, do ktorej
suroviny ten-ktorý obal patrí, je nutné, aby výrobcovia pomáhali občanom pri určovaní
toho, z akého materiálu je obal vyrobený. Preto sa k trojuholníčku pridávajú čísla a
skratky (príklad viď obrázok vľavo). Číslo aj skratka majú rovnaký význam, označujú
materiál z akého je obal vyrobený. Niektorí výrobcovia pridávajú k trojuholníčku iba
číslo. To je však dosť nevhodné, pretože to by musel každý ovládať naspamäť, aký
materiál to-ktoré číslo znamená. Lepšie je, keď výrobcovia uvádzajú aspoň skratku
(napr. PAP), tá skôr napovie, že obal je vyrobený napr. z papiera, ako keby uviedli iba
číslo 22. Najlepšie však je, keď sa uvedie aj skratka aj číslo. Vtedy je to úplne presné.
Rovnakú skratku (napr. PAP) však niekedy majú niektoré príbuzné materiály. Odlišujú
sa však číslom (napr. Papier (PAP) má číslo 22, Vlnitá lepenka (PAP) však má číslo 20).
Čísla sú dôležité skôr pre dotrieďovacie strediská ako pre bežného občana a preto stačí,
keď si bude pamätať iba skratky. V tabuľke nižšie uvádzame len tie najdôležitejšie, s
ktorými najčastejšie prichádzate do kontaktu.
Názov obalového materiálu

Skratka na obale

Číslo na
obale

PET
HDPE

1
2

PVC

3

LDPE

4

PP
PS

5
6

PAPIER
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka

PAP
PAP

20
21

PAPier

PAP

22

KOVY
Oceľ (FErum)
Hliník (ALUminium)

FE
ALU

40
41

Konzervy
Alobal,
víčka
z
nápojové plechovky

SKLO
Sklo bezfarebné, zelené, hnedé (GLass)

GL

70,71,72

Fľaše od nealko
nápojov, zaváraniny

KOMPOZITY (Composite)
Viacvrstvové obaly

C/

80-98

Papier + Plast

C/PAP

81

Papier + Plast + Hliník

C/PAP

84

Plast + Hliník

C/ALU

90

PLASTY
PolyEtylénTereftalát
PolyEtylén Vysokej Hustoty (High Density
PolyEthylene)
PolyVinylChlorid
PolyEtylén Nízkej Hustoty (Low Density
PolyEthylene)
PolyPropylén
PolyStyrén

Príklady

Fľaše od nealkoholických nápojov
Obaly od čistiacich prostriedkov,
šampónov
Vodoinštalačné rúry, plastové
okná
Plastové vrecia, fólie, igelitové
tašky
Obaly od sladkostí a slaností
Penový polystyrén, tégliky od
jogurtov, poháriky z automatov
Kartónové krabice
Rôzne
krabičky (od pracích
práškov, Corn Flakes a müsli,
liekov, obuvi, ...)
Korešpondencia, letáky, noviny,
knihy, obaly

jogurtov,

a

alkohol.

Obaly
zložený
z
viacerých
rôznych
materiálov,
ktoré
nemožno od seba ručne oddeliť.
Za lomítkom značky „C/“ sa
uvedie skratka materiálu, ktorý
pri danom obale prevažuje.
Kartónový obal od polotučného
mlieka
Kartónový obal od trvanlivého
mlieka
Obal od kakaa

