PWS käytettyjen
astioiden keräys
•

Kaikki astiat on tyhjennettävä jätteistä. Astiaan ei saa jäädä irtonaisia / kiinteitä jätteitä,
esim. juuttuneita papereita.

•

Astiat pinotaan samoin kuin niiden toimittamisen yhteydessä, ja pyörät jätetään vain
pinon alimmaiseen astiaan.

•

Kunkin nipun maksimikorkeus saa olla enintään 2800–2900 mm (trailerin max.
korkeus on 3100 mm).

•

Astiat ja kannet kerätään väreittäin nippuihin (esim. älä sekoita harmaata ja vihreää samassa pinossa). On kuitenkin tärkeämpää, että toimitettavat niput on pinottu
täyteen korkeuteen. Tällöin nippua voi jatkaa erivärisillä astioilla.

•

Kannet sijoitetaan kunkin nipun ylimmäiseen astiaan tai nippusiteillä kiinnitettynä
kuormalavalle. Astioiden pyöriä ei lähetetä kierrätykseen, vaan ne voidaan hävittää
poltettavana jätteenä.

•

Pyörä sisältää muovia, kumia sekä metallista valmistetut valetut lukitustapit.

•

Astioiden akselit lajitellaan metalliromuun, eikä niitä lähetetä erikseen kierrätettäväksi vaan kierrätetään paikallisesti raaka-aineena.

•

Kansitapit on lajiteltava väreittäin erikseen, ne eivät saa jäädä astiaan.

•

Jos astioita varastoidaan ulkona = porattava reiät astioiden pohjaan,
jotta vesi ei pääse kertymään astioihin

•

Tunnisteet (transponderit) tulisi poistaa, huomio myös niitit / ruuvit.

•

Poista mahdollisuuksien mukaan tarrat / merkinnät ja vastaavat, mikä
helpottaa jatkokäsittelyä.

•

Rotaatiovalettua astiaa ei mahdollista kierrättää samalla tavalla kuin
muita astioita, materiaalin laadun takia. Ne voivat kuitenkin olla
mahdollista kierrättää. Ota yhteyttä saadaksesi erilliset ohjeet näihin
astioihin.
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Vinkki
Parhaan logistiikan / käsittelyn takaamiseksi astioiden kierrätyksessä on suositeltavaa käsitellä mieluiten
täysiä autoja ja perävaunuja. Mittaa 19,2 lavametriä vastaava keräysalue, jotta voit seurata tilavuutta /
astioiden lukumäärää. Yhdessä tasossa astianippu (k= 2900 mm) vastaa maksimi korkeutta, joka voidaan
lastata kuorma-autoon. Jos astioita ei ole mahdollista kerätä täyttä kuormaa kerralla, otamme vastaan myös
pienempiä määriä tarvittaessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että astianippujen korkeus on 2800–2900 mm.
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