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SSiigg  ppæænntt  ffaarrvveell......

PVC-affald og imprægneret træ må ikke

smides ud sammen med dit almindelige

affald, men skal sorteres fra og afleveres

på genbrugsstationen. I denne pjece kan

du se eksempler på produkter, der typisk

er lavet af PVC eller imprægneret træ.

Pjecen fås gratis hos:

Miljøbutikken
Læderstræde 1-3
1201 København K
Tlf. 33 95 40 00
butik@mem.dk
www.mem.dk/butik

Strandgade · 29 · 1401 København K 
Tlf. 32 66 01 00 · mst@mst.dk · www.mst.dk

“Sig pænt farvel...
...til PVC-affald og 
imprægneret træ”

Pas på miljøet...

Forbrænding af PVC-affald og imprægneret træ

er skadeligt for miljøet. Derfor må du ikke smide

det i skraldespanden. Det skal sorteres fra så det

holdes adskilt fra det affald, der forbrændes.

Affald af PVC og imprægneret træ skal afleveres

på din lokale genbrugsstation. Her kan du få

hjælp til den rette sortering.

Noget PVC-affald kan genanvendes, andet skal

deponeres. Det meste imprægnerede træ inde-

holder miljøbelastende stoffer som ikke nedbry-

des ved forbrænding.

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.



TTaaggppllaaddeerr

Tagplader af plast er ofte
lavet af PVC.

EElleekkttrriikkeerrrrøørr  

oogg  kkaabbeellbbaakkkkeerr  

El-rør og kabelbakker af
plast er af PVC.

ssaannddkkaasssseerr,,  

lleeggeehhuussee  oo..lliiggnn..

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

HHeeggnn,,  ssttaakkiitttteerr

oo..lliiggnn..

Træ der er placeret uden-
dørs, vil ofte være impræg-
neret.

BBrrææddddeerr,,  ssttoollppeerr,,

bbjjæællkkeerr  oo..lliiggnn..

Træ der er placeret uden-
dørs, vil ofte være impræg-
neret.

GGuullvvbbeellææggnniinngg

oo..lliiggnn..

Udendørsgulve er som
regel af imprægneret træ.

BBaaddeebboollddee,,  

bbaaddeeddyyrr  oo..lliiggnn..

Oppustelige badedyr er
næsten altid af PVC.

TTeellttee  oogg  

tteellttbbuunnddee

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

VViinnyyll  ppåå  gguullvvee  

oogg  vvææggggee

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

VVaannddrrøørr,,  ttaaggrreennddeerr

oo..lliiggnn..

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

KKaabblleerr  oogg  

lleeddnniinnggeerr

Isoleringen på kabler og 
ledninger er ofte af PVC.

Affald med PVC og imprægneret træ skal afleveres på genbrugsstationen

GGuummmmiissttøøvvlleerr  

oogg  rreeggnnttøøjj

Gummistøvler og regntøj af
PVC er kraftigt og gummi-
agtigt. Meget arbejdstøj er
lavet af PVC.

Eksempler på PVC-affald
til deponering

Eksempler på PVC-affald 
til genanvendelse

Eksempler på 
imprægneret træ


