TETRAPAKY 2021
Recyklace nápojových kartonů
V Děčíně se nápojové kartony sbírají do speciálních pytlů označených
logem společnosti
.
Dotřiďovací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve většině
případů ty samé, na kterých se dotřiďuje papír nebo plasty. Jejich úkolem
je odstranit z vytříděného nápojového kartonu nežádoucí příměsi a
vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele.
Tam, kde se nápojové kartony sbírají společně s jiným tříděným odpadem
(plastem nebo papírem), má dotřiďovací linka za úkol jednotlivé
materiály takto tříděného odpadu oddělit.
Z třídící linky jsou slisované balíky nápojových kartonů dopravovány k finálnímu zpracování.
V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První z nich je v papírnách, protože
nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako
sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových
výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další
výrobky. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek. V tomto
případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky
mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití.
zdroj www.jaktridit.cz
Termíny pro ukládání speciálních oranžových pytlů k nádobám na tříděný odpad – oranžové pytle se odevzdávají
k nádobám vždy

- první úterý v měsíci na svoz ze čtvrtí na pravém břehu Labe : (DC 1,2…)
- první čtvrtek v měsíci na svoz ze čtvrtí na levém břehu Labe : ( DC 4, DC 6..)
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Oranžové pytle si můžete vyzvednout na distribučních místech - podatelny Magistrátu města Děčín

Tetrapaky, které nestihnete odevzdat k nádobám na třídění v daném termínu lze zdarma odevzdat ve sběrných
dvorech (v otevírací době).

