Wat mag wel bij het PMD-afval?






















Plastic verpakkingen (dit is plastic afval waar iets in zat toen u het kocht)
plastic tasjes, tassen en broodzakken
pasta- en rijstzakken
snoepzakken
verpakking van vleeswaren en kaas
folies om tijdschriften en reclamefolders
verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a. tandenborstels, snoeren en
schroeven
boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
deksels van potten pindakaas, chocopasta enzovoort
knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep
tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta
flessen voor olie en azijn
flessen voor frisdrank, water, zuivel, azijn enzovoort
potjes voor gel, medicijnen, vitamines
plastic plantenpotjes
doosjes van wegwerp contactlenzen

Metalen verpakkingen (blik)











conservenblikken (soep, pastasaus, groente en fruit)
drankblikjes (voor frisdrank, bier enzovoort)
stalen siroopflessen
aluminiumfolies
aluminium schaaltjes van levensmiddelen
koffiecups
afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers
medicijnverpakkingen (volledig aluminium)
waxinelichtcupjes
bier- en frisdrankdopjes

Drankenkartons






kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
kartonnen frisdrankpakken
kartonnen pakken voor (karne)melk, vla en yoghurt
kartonnen drinkpakjes
kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Wat mag niet bij het PMD?


chipszakken (het plastic- en metaalfolie kan niet worden gescheiden)
















verpakkingen met inhoud
verfblikken of -bussen
spuitbussen (deodorant, slagroom, mousse)
verpakkingen van chemisch afval zoals, make-up en kitkokers
piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en
verpakkingsvulmateriaal
verpakkingsmateriaal dat zilverfolie aan de binnenzijde heeft (chipszakken,
zakken van koffiecupjes etc.) Dit kan niet uit elkaar gehaald worden op de
scheidingsband
doordrukstrips van medicijnen of kauwgum
wikkels van (room)boter
hard plastic zoals tuinstoelen en speelgoed
shopper boodschappentassen
landbouwplastic
huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, wasrek)
los karton, dozen en ander papier (dit mag in de papierbak)

Van afval naar grondstof
Afval bevat veel waardevolle materialen die grondstoffen zijn voor nieuwe producten.
Het PMD-afval kan gezamenlijk worden aangeboden; het kan goed van elkaar
worden gescheiden en is geschikt voor hergebruik. Van drinkpakken wordt het
aluminium of plastic laagje afgehaald. Het karton wordt gerecycled, evenals het
aluminium. Van plastic wordt onder meer fleecekleding en vloerbedekking gemaakt.
Metaal wordt uiteraard ook geheel gerecycled: oud blik wordt nieuw blik. Dit is goed
voor het milieu en zo houden we nóg minder restafval over.

