UDHEZIME PER NDARJE MBETURINASH
AMBALAZHIM
(PAKETIM) I LEHTE

LETËR
-

Dosjet (pa metal)
Kartona vezësh
Letër faksi (letër e thjeshtë)
Fletore (pa mbeshtjellje
plastike)
Ilustime
Kartona
Katalogjet (pa mbeshtjellje
plastike)
Letër per kopje
Gota frutash (kartoni)
Peshqir prej letre (të
pastër)
Qese letre
Cantë letre

- Letër paketimi (të veshura
me mbishkrim
- „letër per tu palosur“)
- Kutija
- Paketimi i ushqimit te
ngrirë
- (Kartona të veshura)
- Karton i valëzuar
- Fletushkat (pa mbeshtjellje
plastike)
- Gazetat, letër gazete,
revista

-

BIOMBETURINAT
- Degët
- Lekura e bananes
- Shkurtimi i pemeve (i
grimcuar)
- Lule, dhe mbeturinat e saj
- Levozhget e vezeve
- Ushqimet e mbetura
- Frutat e prishura
- Mishi, dhe mbeturinat
- Mbeturinat e kopshtit/oborrit
- Mbeturinat e perimeve
- Bari dhe mbeturinat,
- Shkurtimi i shkurreve
- Filteri i kafese, (me mbetjen),
- Kafeja me mbetjen
- Mbeturinat e kuzhines
- Letrat e kuzhines, letër
(pislleku)

- gjethet
- Mbeturinat e ushqimit (te
prishura, kafshëve)
- Mbeturinat e frutave dhe
perime të mbeturinave
- Lekura e portokallit
- Prerja e barit
- Sticks (i grimcuar)
- Pleh
- Ushqimet e mbetura
- Shkurtimi i shkurreve
- Filteri i cajit
- Ushqimet e prishura (te
mishit, pa paketim, dhe jo te
lengshme)
- Lulet e dhomes
- Fruta prej citrus
- Degët

Dosjet (pa metal)
Kartona vezësh
Letër faksi (letër e thjeshtë)
Fletore (pa mbeshtjellje
plastike)
Ilustime
Kartona
Katalogjet (pa mbeshtjellje
plastike)
Letër per kopje
Gota frutash (kartoni)
Peshqir prej letre (të pastër)
Qese letre
Cantë letre

- Letër paketimi (të veshura
me mbishkrim
- „letër per tu palosur“)
- Kutija
- Paketimi i ushqimit te ngrirë
(Kartona të veshura)
- Karton i valëzuar
- Fletushkat (pa mbeshtjellje
plastike)
- Gazetat, letër gazete, revista

QELQE ME
NGJYRË TË
BARDHË
- Shishe me ngjyrë të
bardhë
- Shishe të vogla prej qelqi
- Shishe me ngjyrë të
bardhë prej qelqi (një
përdormi)
- Kavanoza turshi

i

MBETURINA
TE TJERA
-

Mbulesa
Hiri (qymyr, koks) i ftohtë
Kasetë audio
Ngjitese
Pelena
Plumb qelqi i kristalte
Vazo lulesh
Disqe (Compact Disc),
CD-ROM
Boje printeri (për printerin)
Kove (kovë, pa paketim)
Enë per nje perdorim
(plastike)
Mbetjet ngjyrash (e tharë,
qe nuk tretet)
Foto
Kanaçe ujitese

- Qelqe (për shembull, gota
për të pire)
- Llamba ndricimi (jo llamba
kursimi të energjisë)
- Floke, mbeturinat shtëpiake
- Fekalie kafshesh shtepiake
- Produkte higjenike (të
përdorura)
- Vend per derdhjen e fekaleve te maceve
- Kocka
- Stilolaps
- Peshqir letre (shumë te
ndotur)
- Peshqir letre (te perdorur)
- Lodër plastike

- Kavanoza me ngjyrë të
bardhë konservash
- Paketim kozmetike me ngjyrë të bardhë (prej qelqi)
- Kavanoza reçeli me ngjyrë
të bardhë
- Kavanoza me mbyllje (Rex)

-

- Shishe me ngjyrë
- Shishe me ngjyrë, shishe
te vogla, shishe parfumi
(prej qelqi)
- Shishe me ngjyrë (një
përdormi)
- Kavanoza turshi me ngjyrë

i

Ju lutem hidhni VETEM gotë qelqi të bardhë në
kazanët e plehrave për qelq me ngjyrë të bardhë.
Vetëm një shishe e gjelbër është e mjaftueshme
për shembull të ngjyros rreth 500 kg qelq me
ngjyrë të gjelbër.

AMBALAZHIM
METALIK
-

QELQE
ME
NGJYRË

Kanaçe alumini
Folie alumini
Tuba alumini
Kapak alumini
Kanaçe llamarine e zbrazur, (për shembull, fruta te
konservuara,
Kanaçe me ngjyre)
Kanaçe bosh (alumini dhe
llamarine e bardhe)
Kanaçe me bojë (pa furçë)
Kanaçe pijesh

-

ASZ

Kapak filxhan kosi
Kanaçe konservash
Tuba metali (boshe)
Paketime metalike (boshe)
Kapak metalik
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i
-

- Kavanoza me ngjyrë
konservash
- Paketim kozmetike me
ngjyrë (prej qelqi)
- Kavanoza ilacesh

Ju lutem hidhni VETEM gotë qelqi me ngjyrë në kazanët e plehrave për qelq me ngjyrë. Qelqi i bardhë
i hedhur gabimisht e cngjyros qelqin me ngjyrë, kjo
për shembull sjell në mospërdorim të shisheve te
ilaceve nen perdorimin e mbrotjes se drites djellore.

QENDRA PER
MBLEDHJEN E
SENDEVE TE VJETRA
Lende me karakteristik të rrezikshme NUK përfshihen
në mbeturinat shtëpiake normale. Ju lutemi ti siguroni
ato tek qendra per mbledhjen e sendeve te vjetra.
Detaje dhe informacione me te sakta per orarin e
punës i merrni në bashki.

Druri i thyeshem
Akumulatorët (bateritë)
Ilaçe, mbeturina
vaj motori i vjeter
Vajrat per gatim dhe
yndyrat
Disqe rrota makinash prej
alumini
Bateritë e makinave
Bateri, butona
Rrënoja (në shuma të
mëdha)

-

Ekrane, pajisje
Kompjuter, PC
Tela
Pajisje elektrike
Llampat e kursimit të
energjisë
Kove bojrash (me përmbajtje të mbetur të bazuar)
Vajra tiganisje,
Lende ngjitese , -tuba,
kanaçe
isheke toner (te zbrazur)

