Jak správně třídit plasty
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy
zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří, když je možnost tento odpad zpracovat? Např.
prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny, tam se zpracovávají na textilní
vlákna na fleecové oblečené nebo jsou z nich vyráběny třeba koberečky do automobilů.
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto
vždy před vhozením do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik
místa. Plastový odpad vhazujte do pytlů nebo kontejnerů s nápisem "PLASTY".
Co do kontejneru patří a co ne?

ANO
PET láhve - sešlápnuté

NE
Mastné a jinak znečištěné obaly nebiologického
původu

Sáčky, plastové tašky

PVC, linolea

Fólie

Plastové trubky

Polystyren - v menších kusech

Textil z umělých vláken

Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, tácky,

Plastové obaly od chemikálií

příbory z plastu
Obaly od pracích, čistících a kosmetických

Guma, pneumatiky, molitan

přípravků
Obaly od CD disků a další plastové výrobky
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do
kontejneru na plasty, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém
trojúhelníčku a pod ním slovní označení):
označení

číslo

PET

1

HDPE

2

Polyvinylchlorid

PVC

3

Nízkohustotní (větvený) polyethyen

LDPE

4

Polypropylen

PP

5

Polystyren

PS

6

Odpad
Polyethylentereftalát
Vysokohustotní (lineární) polyethylen

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2
Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /.
Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.

Mýty o třídění plastu



Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už
poradí.



Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin.
Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.



PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k úpravě za vysoké teploty, při které
se z PVC uvolňují škodlivé chlorované látky.

