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AKCJA PROMOCYJNA EKO DOLINY >1 Jak rozsądnie wyrzucać opakowania po sokach?

Sztuka

EKO DOLINA wspierając
rozwój systemu
recyklingu, przystąpiła
do udziału w programie
REKARTON, który ma
promować idee
odzyskiwania odpadów.
Środki na finansowanie
programu sa
pozyskiwane od firm,
które wytwarzają
produkty pakowane
w kartony do płynnej
żywności - głównie
mleko, soki i napoje

Dlaczego karton po płyn
nej żywności jest tak pro
blematycznym
odpa
dem? Ponieważ składa się
on z kilku rodzajów ma
teriałów. Główny skład
nik (75-60 proc) to pa
pier produkowany z su
rowca odnawialnego ja
kim jest drewno. Celuloza
pochodzi ze skandynaw
skich lasów. Charakteryzuje się
długim włóknem, dzięki czemu
karton z niej wyprodukowany
jest bardzo mocny.
Cienka warstwa polietylenu
stosowana w opakowaniach do
płynnej żywności jest doskona
lą barierą chroniącą produkt
przed wilgocią. Polietylen pod
lega jednak zupełnie innym
procesom recyklingowym niż
karton czy folia aluminiowa,
która stanowi kolejną, najcień
szą warstwę, skutecznie chro
niącą produkt przed szkodli
wym działaniem światła i tle
nu. Dzięki niej nie trzeba prze
chowywać produktów w wa
runkach chłodniczych.

sortowania

Aby kartony po mleku
i sokach mogły zostać poddane
recyklingowi, powinniśmy od
dzielić je od pozostałych rodza
jów odpadów. Wstępne sorto
wanie zależy od tego, jaki sys
tem zbiórki istnieje w danym
miejscu zamieszkania - zazwy
czaj zbiera się papier, szkło
i tworzywa sztuczne. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy (z dnia
25.10.2005 r.) opakowania kar
tonowe do płynnej żywności
zbiera się w pojemnikach żół
tych z napisem „tworzywa
sztuczne, metale", Jednak, jak
wynika z przeprowadzonych
sondaży, takie opakowania

najczęściej
wrzucane są
do
pojemni
ków przezna
czonych na pa
pier, makula
turę i karton.
Ostateczna de
cyzja w tym
przypadku na
leży do firm
wywozowych.
Mogą one stosować specjalne
oznaczenia i umieszczać je na
pojemnikach do selektywnej
zbiórki odpadów.
Jeśli myślisz o ekologii i przy
szłości swojego regionu - za
nieś karton po mleku lub soku
do pojemnika na selektywną
zbiórkę. Jako mieszkaniec
miast Gdyni, Sopotu, Rumi,
Redy, Wejherowa oraz gmin
Wejherowa i Kosakowa możesz
bezpłatnie przywieźć do EKO
DOLINY 400 kg posegregowa
nych odpadów, m.in. opako
wań ze szkła, plastiku i makula
tury, w tym również kartonów
po płynnej żywności.
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Jeśli nauczymy się
segregować odpady, to
jest szansa, że
w przyszłości nie
utoniemy w śmieciach

