KILDESORTERING / PP-SEKK

DIN INNSATS
FOR NESTE
GENERASJON.

SLIK KILDESORTERER
DU PP-SEKKER
1

PP-sekker er vevde plastsekker.
PP-sekker brukes ofte til fiskefôr,
gjødsel, såkorn, mørtel og betong.
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PP-sekker består ofte av ytter- og
innersekk. Det er ikke nødvendig å
skille dem.

FAKTA OM PP-SEKKER
•
•
•
•
•

Vevd plastsekk
Som regel hvit og rommer 1 til 2 m3
Lukter svovel dersom du svir den
Må være helt tom før den leveres til gjenvinnig
Innersekken er laget av samme plast som
yttersekken, du behøver ikke skille dem
• Gjenvunnet PP blir til blant annet møbler,
verktøykasser, bokser, blomsterpotter og
gulvplater
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Tøm PP-sekkene godt for produktrester
før de kildesorteres. Rist dem slik at
jord, sand og annen forurensning
forsvinner.
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NB! Det kan være smart å legge flere
PP-sekker i en tom PP-sekk. Da tar de
mindre plass.

VISSTE DU AT...
•
•
•
•

PP er en forkortelse for Polypropylen og har materialkode 05
PP er en plasttype som ble utviklet i Tyskland i 1957
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
• PP brukes også til å lage folier som
er sterke, men ikke elastiske
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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 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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