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Materiály 

z kovov:

Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený

Materiály 

z plastov:

Materiály 

z papiera

 a lepenky:

Kompozity, 

tetrapaky, 

VvKM *

* Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú

písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. Napr. obal z vrstevných materiálov - nápojový obal (škatuľa na

džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – označenie bude C/PAP.

Materiály 

z dreva:

Materiály 

z textilu:

Materiály

 zo skla:

          Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú 
na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití 
nakladať.  

Šípky na značke nás informujú, že obal je možné recyklovať. 

Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a že obal je vyrobený z polypropylénu . 

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad.  

           Na komoditách, ktoré patria medzi nebezpečný  odpad, sa nachádzajú tieto informačné značky, 
ktoré informujú o tom, že výrobok, ktorý sa stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby.  

ZNAČKY NA OBALOCH A ICH VÝZNAM 
PRE SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADMI Z OBALOV 

          Takáto značka je doplnená o číselné označenie a/alebo písomnú skratku, ktoré nás informujú 
o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajnera máme obal 
neskôr odhodiť (ako správne separovať).  


