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Bìa cứng
Giấy
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Rác thải
công 
nghiệp
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Có thể tái chế
Verpackungen/
Kunststoffe
– Joghurtbecher

– Plastiktüten

– Folien

– Putzeimer

– Kunststofffl aschen

Metalle
– Konservendosen

– Aluminiumfolien und –schalen

– Töpfe, Bestecke 

– Kronkorken

Verbundstoffe
– Saft– und Milchkartons

– Isolierbeutel

Bitte nur restentleerte 

Verpackungen einwerfen!

www.alba.info

+49 30 35182–351

Thức ăn 
thừa

Những rác thải bao bì có thế chó vào thùng tái chếChất thải thực phẩm bao gồm tất cả các loại chất thải hữu cơ Chất thải công nghiêp bao gồm loại không thḗ tái chế Thùng rác giấy chứa bìa cứng, giấy và các-tông

Có thể bỏ vào

– Tấm phủ
– Khay nướng bằng nhôm
– Hình ảnh
– Gỗ thừa (những mẫu nhỏ)
– Bao bì bấn
– Hôp đựng thực phầm
– Cao su
– Giấy vệ sinh
– Thuốc men
– Giấy và bìa cứng (rất bẩn)
– Khăn giấy
– Đồ sứ
– Mút xốp bọt
– Khăn lau chén
– Giấy dán tường còn thừa
– Đồ vảì 
– Giấy in nhiệt

(hóa dỏn và bản fax)
– Băng video

Có thể bỏ vào

Bao bì nhựa, 
composite và kim loại
– Lon nước  
   (không pfand)
– Hộp sữa chua không nắp
– Viên nén cà phê
– Hộp thức ăn không
– Nắp chai kim loại
– Bao bì nhựa của thịt
– Khay thức ăn làm sẵn
– Túi sữa bằng nhựa và nước 

hoa quà
– Hộp đựng sữa và nước ép
– Túi nhựa
– Bình xịt
– Hộp nước rửa bát, dầu ăn 

và dầu gội đầu
– Bao bì styrofoam
– Ống
– Hộp nước giặt
– Hộp kem đánh răng

Gợi ý phân loại:
Vui lòng chỉ phân loại bao bì đã rỗng vào thùng tái chế. Bạn 
không cần phải rửa sạch bao bì. Tách rời các vật liệu bao bì 
khác nhau nếu có thể (ví dụ như nắp nhôm khỏi hộp nhựa). 
Không chất đống bao bì. Değerli madde bidonuna yalnızca içeriği 
boşaltılmış ambalajları atın. Ambalajları yıkamanıza gerek yoktur. 
Mümkün olduğunca farklı ambalaj malzemelerini birbirinden ayırın 
(örneğin plastik kapların alüminyum kapakları). Ambalajları iç içe 
istiflemeyin.

Có thể bỏ vào

– Trái cây
– Rác thải từ rau của nhà bếp
– Đồ thừa từ sản phẩm động 

vật được chuẩn bị như thịt, 
xúc xích, xương, máu, 
chất thải gia cầm, trứng, 
sữa, thịt xông khói và cá

– Trà và cà phê
– Thực phẩm hết hạn và 

không được đóng gói

Có thể bỏ vào

– Giấy viết thư
– Phong bì
– Sách 
   (không có viền bằng nhựa)
– Giấy in
– Vỉ trứng
– Bìa cứng gấp lại
– Giấy gói
– Tạp chí
– Tập sách catalog
– Tập sách quảng cáo
– Bao bì bằng bìa cứng 
   và giấy
– Hộp vận chuyển
– Tạp chí
– Báo

KHÔNG được bỏ vào

– Ắc-quy
– Kim loại vụn
– Tro
– Pin
– Rác thải xây dựng
– Màn hình
– Máy vi tính
– Vật liệu cách nhiệt
– Bình áp suất

(bình ga, PU đóng hộp)
– Đồ điện
– Đèn tiết kiệm điện
– Rác vườn
– Đèn có ống phóng ga
– Đèn halogen
– Bao bì nhựa và composite
– Sơn và màu
– Bao bì kim loại
– Trái cây, rau và thức ặn thừa
– Giấy và bìa cứng
– Chất độc
– Mái tôn
– Tã

KHÔNG được bỏ vào

– Pin
– Vật liệu xây dựng
– Chất thải sinh học
– CD, đĩa và DVD
– Vật liệu cách nhiệt
– Đồ điện như máy cạo râu và 

máy xay
– Thủy tinh
– Rác của cây xanh
– Rác thải cao su
– Đồ
– Đồ nhựa và kim loại 

(ví dụ như ghế, bộ phận cưa 
xe ô tô)

– Đèn
– Màng phủ
– Túi rác màu xanh và đen
– Giấy và bìa cứng
– Rác thải thừa
– Chất độc
– Mút xốp bọt
– Giấy
– Vải dệt
– Bao bì hộp chưa dùng hết
– Băng video

KHÔNG được bỏ vào

– Dao kéo
– Thịt thừa 
– Rác thải cộng nghiệp và 

thải gia đình
– Bát dĩa và đồ sứ
– Túi nhựa
– Giấy và bìa cứng
– Xương chưa nấu
– Thực phẩm đóng gói

KHÔNG được bỏ vào

– Quần áo cũ
– Vật liệu xây dựng
– Rác thải sinh học
– Đồ điện
– Hình ảnh
– Rác vườn
– Thủy tinh
– Giấy vệ sinh
– Giấy ăn
– Đồ nhựa
– Giấy (bị bẩn nhiều)
– Khăn giấy
– Rác thải thừa
– Chất độc
– Khăn ăn
– Giấy dán tường
– Giấy nhiệt 

(hóa đỏn và bản fax)
– Tã

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm hiểu trên trang berlin.alba.info
Chúng tôi rất vui được tư vấn cho bạn:
Điện thoại: +49 30 35182-351 


