“Sig pænt farvel...

Pas på miljøet...

...til PVC-affald og
imprægneret træ”
Forbrænding af PVC-affald og imprægneret træ
er skadeligt for miljøet. Derfor må du ikke smide
holdes adskilt fra det affald, der forbrændes.
Affald af PVC og imprægneret træ skal afleveres

Sig pænt farvel...

på din lokale genbrugsstation. Her kan du få

PVC-affald og imprægneret træ må ikke

hjælp til den rette sortering.

smides ud sammen med dit almindelige
affald, men skal sorteres fra og afleveres

Noget PVC-affald kan genanvendes, andet skal

på genbrugsstationen. I denne pjece kan

deponeres. Det meste imprægnerede træ inde-

du se eksempler på produkter, der typisk

holder miljøbelastende stoffer som ikke nedbry-

er lavet af PVC eller imprægneret træ.

des ved forbrænding.
Pjecen fås gratis hos:
I denne pjece kan du se eksempler på produkter,
der typisk er lavet af pvc eller imprægneret træ.
Hvis du er i tvivl om produktet skal sorteres fra,
så spørg din lokale genbrugsstation om råd.
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det i skraldespanden. Det skal sorteres fra så det

Eksempler på PVC-affald
til deponering

Eksempler på PVC-affald
til genanvendelse

Vinyl på gulve
og vægge

Telte og
teltbunde

Vandrør, tagrender
o.lign.

Elektrikerrør
og kabelbakker

sandkasser,
legehuse o.lign.

Hegn, stakitter
o.lign.

Vinyl er PVC og kan minde
om linoleum (uden PVC).
Forskellen er, at linoleum
gerne er beklædt med stof
på bagsiden.

Telte af PVC er kraftige og
gummiagtige, f.eks. store
festtelte. Almindelige teltbunde kan også være af
PVC.

Vandrør kan være af PVC.
Tagrender og nedløbsrør
af plast er lavet af PVC.

El-rør og kabelbakker af
plast er af PVC.

Udendørs legeredskaber,
såvel de malede som
umalede, kan være af
imprægneret træ.

Træ der er placeret udendørs, vil ofte være imprægneret.

Gummistøvler
og regntøj

Badebolde,
badedyr o.lign.

Tagplader

Kabler og
ledninger

Brædder, stolper,
bjælker o.lign.

Gulvbelægning
o.lign.

Gummistøvler og regntøj af
PVC er kraftigt og gummiagtigt. Meget arbejdstøj er
lavet af PVC.

Oppustelige badedyr
næsten altid af PVC.

Isoleringen på kabler og
ledninger er ofte af PVC.

Træ der er placeret udendørs, vil ofte være imprægneret.

Udendørsgulve er som
regel af imprægneret træ.

er

Tagplader af plast er ofte
lavet af PVC.

Eksempler på
imprægneret træ

Affald med PVC og imprægneret træ skal afleveres på genbrugsstationen

