HONDAKIN MOTA
ORGANIKOAK

-

Barazki eta frutak eta horien azalak
Galdutako haragi eta arraina
Sukaldatutako hondakinak
Kafe eta infusioen hondarrak
Fruitu lehor eta arraultzen azalak
Maskorrak, hezurrak, …
Sukaldeko paper zuria

Oharra: poltsa biodegradagarria erabili behar da

ONTZIAK

PAPERAKARTOIA

- plastikozko ontziak: ura, jogurta, olioa,
garbitzeko produktuak,…
- plastikozko poltsak, bilgarriak, …
- metalezko ontziak: kontserba-latak,
aerosolak, freskagarrien latak,…
- brick-ontziak
- Aluminiozko papera
- laranja, patata, tipula,...eta abar biltzeko
sarezko poltsak
- botilen eta beirazko ontzien metalezko tapak
- poliespam- edota poliestirenozko
bandejak.
- Hortzak garbitzeko pastaren tutua

-

kartoizko kaxak: zapata, zereal-kaxak
egunkariak, aldizkariak, papera
publizitatea,
paperezko poltsak,...
gutun-azalak

DAGOKION
TOKIRA

KONTUZ!!

- Sukaldeko paper
tintatua edo
koloreduna
- Organikoak ez diren
hondakinak

- Gomazko eskularruak
- zartaginak,
etxeko tresna elektriko
txikiak,
- plastikozko jostailuak

Brick-o ntziak,

-

BEIRA
- Botilak
- Kontserbako edozein kristalezko poteak,

ERREFUSA

-

-

ARROPA

Birziklatu edo berriz erabili ezin den
guztia: gomazko guanteak, kristalezko
edalontziak, ..
Erratsa pasata geroko zaborra, hautsa,
…
Fardelak,

- Portzelanazko edota
beirazko baxera
- Ispiluak
- leihoetako kristalak

- Birziklatu daitekeena

- trapuak, telak
- oinetakoak, poltsak, gerrikoak, eta
bestelako osagarriak,
- maindireak, mantak,...
OHARRA: Hauek egoera onean ez badaude
ere, bertara bota, trapu industrialak egiteko balio
izango dute-eta.

-

-

alfonbrak
moketak

HONDAKIN MOTA
ERABILITAKO
OLIOA

-

DAGOKION
TOKIRA

KONTUZ!!

etxean erabilitako olio begetala

OHARRA: Plastikozko ontzietan sartu olioa eta
ondo itxi ontziak bota aurretik.

PILAK
- - Edozein motatako pilak
- -mugikorretako
mugikorretako bateriak

BOTIKAK
- Iraungitako botikak
- Behar ez ditugun botikak
BOTIKETAN
SIGRE PUNTUA
TRESNA
ELEKTRIKO eta

ELEKTRONIKOAK

ETXEKO
HONDAKIN
ARRISKUTSUAK

TRASTE
ZAHARRAK

pantailak
- Ordenagailuak, pantailak,
- Mugikorrak, bateriak,
- Etxetresna
tresna elektriko txikiak

fluoreszenteak
toner kartutxoak
telefono mugikorrak
termometroak
- pinturak, disolbatzaileak, pestizidak, eta
aerosol poteak
-

- Altzariak
- Koltxoiak
- ---

ARRIAGAKO
GARBIGUNEAN
AN
Ast- Ost: 09:00-13:00
13:00
16:00-18:00
18:00
Lar.: 09:00-13:00
13:00

ARRIAGAKO
GARBIGUNEAN
Ast-Ost: 09:00-13:00
13:00
16:00-18:00
18:00
Lar: 09:00-13:00
13:00

ARRIAGAKO
GARBIGUNEAN edo
MANKOMUNITATERA

℡ 943.700.799
- Fluoreszenteak
- Bonbillak

Ez dira jasoko:
- elektrogailuak:
sukaldeak,
hozkailuak,
garbigailuak,…
- Etxean egindako
obren hondakinak

EROSTEN DITUZUN
DENDAN edo

GARBIGUNEAN

Elgoibarko Udala

Irudiak: KAIOA

