KILDESORTERING / PLASTFOLIE

DIN INNSATS
FOR NESTE
GENERASJON.

SLIK KILDESORTERER DU
PLASTFOLIE
1

Plastfolie er myk plast som for
eksempel krympeplast, strekkfilm,
bobleplast og bæreposer.

3

Plastfolie kan skilles i klar og
farget folie. Husk å merke sekkestativene med riktig klistremerke.

2

Sett opp sekkestativer med klistremerker for plastfolie der varene pakkes
ut. Skill plastfolien fra annen plast, og
legg den i sekken.

4

NB! Se til at det kun er plastfolie i
sekken. Stroppebånd og annen plast
må sorteres for seg.

FAKTA OM PLASTFOLIE
• Glatt overflate, enten den er klar eller farget
• Myk og elastisk og vil tøyes langt før den revner
• Plastfolie som knitrer og ikke er elastisk er
PP-folie og skal ikke blandes med annen folie
• Gjenvinnes til for eksempel bygningsmaterialer,
takrenner, søppelsekker og bæreposer

VISSTE DU AT...
• På fagspråket kalles den vanligste typen plastfolie
LDPE.Dette står for “Low Density Polyetylen” og har
materialkode 04
• LDPE ble utviklet i Storbritannia i 1939
• Lukter stearin dersom du svir den
• Gjenvinner du 1 kilo plast sparer du 2 kilo olje
• Utslipp av CO2 reduseres med 1,5 til 2 kilo når du
gjenvinner 1 kilo plast
• Årlig brukes ca. 60 000 tonn plastfolie i Norge

Grønt Punkt AS
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf 22 12 15 00, post@grøntpunkt.no

I SPISSEN FOR NÆRINGSLIVETS EMBALLASJEDUGNAD
Grønt Punkt er for bedrifter som tar
miljø- og samfunnsansvar. På vegne av
medlemmene drifter vi næringslivets
egen emballasjedugnad.
Dugnaden innebærer at Grønt Punkt
sikrer finansiering av returordningene
for plastemballasje, metallemballasje,
glassemballasje, drikkekartong og
bølgepapp. I tillegg drifter Grønt
Punkt returordningene for drikke
kartong, emballasjekartong og
plastemballasje.

Grønt Punkt merket betyr at bedriften
har betalt for gjenvinning av
emballasjen. Virksomheten til Grønt
Punkt er non-profit, og vederlaget vi
samler inn fra medlemsbedriftene går
i sin helhet til å dekke kostnadene ved
å samle og gjenvinne emballasje.
Grønt Punkt har fem eiere: Norsk
Returkartong, Plastretur, Norsk Resy,
Norsk Metallgjenvinning og Norsk
Glassgjenvinning.
Les mer på grøntpunkt.no

Du har sikkert sett Grønt Punkt på
emballasje. Det er naturlig, da dette er
et av verdens mest brukte varemerker.
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Ønsker du å vite mer, ta kontakt med din lokale innsamler.
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