Znam symbole i znaki na
opakowaniach
Decydując się na zakup jakiegoś produktu, zazwyczaj weryfikujemy jego skład
bądź cenę. Dużo rzadziej skupiamy uwagę na symbole znajdujące się, na
opakowaniach. Jednak warto to robić, bo informują one przede wszystkim o
produkcie (np. o warunkach jego powstawania) i wariantach odzysku jego
opakowania.

Zachęcamy więc do sprawdzania znaków na artykułach, a poniżej

przedstawiamy kilka z nich – istotnych z punktu widzenia ekologii, ochrony
środowiska czy przetwarzania odpadów.

ZNAK ZIELONY PUNKT. Nierzadko mylnie odbierany jako symbol recyklingu. W
rzeczywistości oznacza, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie
systemu odzysku odpadów.

DBAJ O CZYSTOŚĆ. Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym artykule
wyrzucić do kosza. A nie, na przykład, do lasu.

ZNAK EKOLOGICZNY. Daje gwarancję, że artykuł został wytworzony zgodnie z
ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

ZNAK CE. Najczęściej pojawia się na opakowaniach kosmetyków i informuje o
tym, że powstanie produktu odbyło się zgodnie z przepisami obowiązującymi w
obszarze Unii Europejskiej.

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU. Znak informuje, że opakowanie
wykonane jest z takiego surowca, który nadaje się do odzysku.

ZNAK ALUMINIUM. Informuje, że opakowanie albo produkty zostały wykonane
z aluminium i również są zdatne do recyklingu.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Certyfikat eko Unii Europejskiej. Oznacza, że co
najmniej 95% składników tego produktu powstało zgodnie z metodami
ekologicznymi, a uprawy były pod ścisłym nadzorem.

NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH. Podobnie do ZNAKU CE, najczęściej
zobaczyć go można na opakowaniach kosmetyków. Informuje, że podczas
badań produkt nie był testowany na zwierzętach

ZNAK MSC. Widoczny jest na przetworach i konserwach rybnych. Mówi, że wytwór
jest certyfikowany, a ryby pochodzą z przyjaznych dla środowiska połowów.

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Tym symbolem oznakowane
są produkty, które po zużyciu będą odpowiednie do ponownego zastosowania
(butelki, szklane pojemniki, beczki, kontenery i puszki).

VEGAN. Symbol, którym mogą być oznakowane produkty spożywcze, środki
czystości, ubrania, kosmetyki, a nawet usługi. Oznacza on, że do produkcji nie
użyto żadnego składnika pochodzenia zwierzęcego.

ZNAK PRZEKREŚLONEGO KONTENERA. Zazwyczaj można go spotkać na
sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Informuje, że po zużyciu produktu nie
należy wyrzucać go do kosza razem z innymi odpadami. Niepotrzebny sprzęt
trzeba przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci. W naszym mieście dostępny
jest również darmowy odbiór starego sprzętu z domu. Wystarczy tylko wypełnić
formularz, który jest dostępny na stronie: http://elektrosmieci.pl/odbioryelektrosmieci-z-domu

