ASOS retningslinjer for genbrug
Den grønne prik
Den grønne prik betyder nødvendigvis ikke, at indpakningen er
genanvendelig, bliver genbrugt eller er blevet genbrugt. Det er et
symbol, der bliver brugt på indpakninger i nogle europæiske lande. Det
signalerer, at producenten har givet et financielt bidrag til genvinding
og genbrug af indpakning i Europa.

Mobius sløjfen
Dette signalerer, at et objekt kan genbruges – ikke at objektet er blevet
genbrugt. Nogle gange bliver dette symbol vist med et procenttal i
midten for at forklare, at indpakningen indeholder x%
genbrugsmateriale.

Plastik harpiks koder
Dette identificerer den type af plastik harpiks, som bliver brugt til at lave
varen ved at angive en ’Harpiks identifikationskode’. Det repræsenteres
med et symbol med ’jagtende pile’, der har et tal mellem 1 og 7 i
midten. Dette tal angiver den harpiks, der bliver brugt.

Glas
Venligst smid glasflasker og -beholdere i en glascontainer, eller du kan
bruge din husholdningsbeholder til glasaffald, hvis du har sådan en.

Elektronisk affald
Dette symbol forklarer, at du ikke skal lægge elektroniske varer i
husholdningsaffaldet. Elektroniske varer kan genbruges igennem en
række af kanaler.

Komposterbart
Produkter certificeret til at blive industrielt komposteret efter den
europæiske standard EN 13432/14955 bærer logoet med
’frøplanten’.

Vi vil gerne takke WRAP og Recycle Now for at give os tilladelse til at reproducere dette materiale.
Find ud af mere på www.recyclenow.com

Læg aldrig komposterbart plastik til genbrug sammen med andre plastiktyper, da
dette specifikt er designet til at nedbryde. Derfor kan det ikke genbruges og
forurener den genanvendelige plastik. Plastik med dette symbol kan genbruges
sammen med dit haveaffald gennem din lokale myndighed.

Papir, pap eller træ
Forest Stewardship Council (FSC) logoet identificerer træbaserede
produkter fra veldrevne skove uafhængigt certificerede som følge
af FSC’s reglement.

Vi vil gerne takke WRAP og Recycle Now for at give os tilladelse til at reproducere dette materiale.
Find ud af mere på www.recyclenow.com

