2 Lixo plástico <<Toda quarta-feira>>
(1) Recipientes e embalagens de plástico
Métodos
de
separação

① Plástico e vinil usados em recipientes e embalagens para comida ou outros produtos pertencem a essa
categoria.
② Sacolas plásticas e embalagens; garrafas, tubos e tampas; bandejas e pacotes; materiais de embalagem e
acolchoamento (isopor, etc.).
③ Itens que são especialmente marcados como recipientes e embalagens de plástico.
④ Embalagens de batata-frita ou comida embalada a vácuo revestidas de alumínio; embalagens de plástico
usadas para embalar comprimidos; tubos de pasta de dente, tubos e potes de maionese e maquiagem, etc.;
tampas em geral.
⑤ Sacolas de compras, embalagens de doces, sacolas plásticas; embalagens de doce e filme plástico (papel filme).
⑥ Tampas de recipientes de xampu, detergente e condimentos como o molhos; bandejas de bento (marmita);
potes de macarrão instantâneo.

Métodos
de
descarte

① Escreva o nome do distrito, seção e o seu nome no saco e feche-o bem antes de descartar.
② Antes do descarte, coloque todos os materiais em uma sacola independente da categoria, incluindo sacos,
bandejas e potes, tubos, etc.
③ Antes do descarte, lave ou limpe o recipiente para remover o máximo de comida possível, etc.
④ Antes do descarte dos recipientes de maionese, ketchup, etc., remova a maior quantidade possível do
conteúdo, lave o recipiente com água e remova a tampa.
⑤ Antes do descarte de tubos de pasta de dente, etc., remova a maior quantidade do conteúdo possível e
remova a tampa.
⑥ Antes do descarte dos recipientes de xampu etc., remova a maior quantidade possível do conteúdo, lave o
recipiente com água e remova a tampa.
Nota: etiquetas de preços e outras etiquetas que não puderem ser removidas podem ser deixadas no recipiente.

Lixo plástico
Lixo plástico e sacolas de compras; filmes plásticos
(papel filme); garrafas; potes e recipientes; tubos;
tampas e tampões; bandejas e embalagens; isopor,
material de embalagem, material de acolchoamento,
tampas de garrafas pet

Pedidos a respeito da separação do lixo plástico
① Remova as tampas das garrafas, etc.

* Certifique-se de remover o conteúdo dos recipientes.

② Comida também deve ser separada antes do descarte.
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* Consulte as págs. 15-24 para a lista (alfabética em japonês).

Lixo incinerável

