ASOS riktlinjer för återvinning
Den gröna pricken
Den gröna pricken betyder inte nödvändigtvis att förpackningen är
returbar, kommer återvinnas eller har blivit återvunnen. Det är en
symbol som finns på förpackningar i vissa europeiska länder som visar
att tillverkaren har bidragt finansielt till återhämtnigen och
återvinningen av förpackningar i Europa.

Symbolen för återvinning (Mobius Loop)
Den här symbolen indikerar att ett objekt kan återvinnas, inte att den
har blivit återvunnen. Ibland kan denna symbolen användas
tillsammans med ett procenttecken i mitten för att visa att
förpackningen innehåller X% återvunnet material.

Plastklassningskod
Den här symbolen visar vilken typ av plast som användes för att
tillverka varan genom att ha en ”Plastklassningskod”. Symbolen består
av tre pilar formade i en triangel och i mitten finns ett nummer mellan 1
och 7 som visar vilken typ av plast som använts.

Glas
Lämna alltid glasflaskor och burkar till återvinning eller i det separata
facket i soptunnor för hushållsavfall. Kom ihåg att du kan behöva
separera färgat och ofärgat glas.

Elektriskt avfall
Den här symbolen visar att du inte ska slänga elektriskt avfall bland
hushållsavfall. Elektriskt avfall kan återvinnas på flera ställen.

Vi vill tacka WRAP och Recycle now som tillåter oss att reproducera detta material
Mer information finns på www.recyclenow.com

Komposterbart avfall
Produkter märkta med ”frö-loggan” är certifierade som idustriellt komposterbara
enligt europeisk standard, EN 13432/14955.
Släng aldrig komposterbar plast till återvinning med andra typer av plast. Detta
eftersom de plasterna inte kan brytas ned och kan därför
förorena den komposterbara plasten. Plast som har den här
symbolen kan återvinnas tillsammans med trädgårdsavfall vid
din lokala återvinningscentral.

Papper, kartong eller trä
Träbaserade produkter som märkts med Forest Stewardship Councilloggan kommer från välskötta skogar som blivit certifierade genom
oberoende processer enligt FSC-regler.

Vi vill tacka WRAP och Recycle now som tillåter oss att reproducera detta material
Mer information finns på www.recyclenow.com

