KILDESORTERING / EPS

DIN INNSATS
FOR NESTE
GENERASJON.

SLIK KILDESORTERER
DU EPS
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EPS brukes blant annet til fiskekasser,
elektronikk- og møbelemballasje.
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FAKTA OM EPS
•
•
•
•
•

Kalles på folkemunne isopor ®
Stort sett hvit og formstøpt
Overflaten er tørr å ta på, sprø og smuldrer lett
Består av 98% luft og 2% polystyren
Det tar lang tid å bryte ned EPS,
det er derfor viktig å gjenvinne den
• Gjenvunnet EPS blir til blant annet
bygningsplater, kabelplater, skosåler,
kleshengere og plantebrett
• Det er kun emballasje som inngår i Grønt
Punkt sin returordning

Sett opp egnede sekkestativer for EPS
der varene pakkes ut. EPS tar mye
plass, det kan være fornuftig å bruke
400 eller 800 liters sekker.

VISSTE DU AT...
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Hvis du er usikker på om det er EPS,
kan du prøve å bøye eller vri materialet.
Hvis det er av EPS så knekker den.
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NB! Det er dyrt med EPS i restavfallet.
EPS består hovedsakelig av luft som tar
mye plass. Sørg derfor for at din EPS
blir materialgjenvunnet.

• EPS er en forkortelse for ekspandert Polystyren
og har materialkode 06
• Polystyren ble utviklet i Tyskland i 1930
• 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
• Ekspandert Polyetylen (EPE) og ekspandert Polypropylen
(EPP) ligner på EPS, men skal ikke kildesorteres sammen
med EPS. Blander man plasttyper med forskjellige
smeltepunkt ødelegges gjenvinningen.

Grønt Punkt AS
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
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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 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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