NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE KATEGÓRIE
ODPADOVÉHO PAPIERA

1 02
.

Miešané papiere a lepenky

Zmes rôznych druhov papiera a lepenky obsahujúca najviac 40 % novín a časopisov.
Komunálny odpad mix papierov od obcí

1 03
.

Šedá lepenka

Potlačená a nepotlačená lepenka s bielou vrchnou vrstvou alebo bez nej, alebo zmie ané
lepenky, bez vlnitého materiálu.

1 04
.

Vlnitý papier a lepenka z obalov

Použité papierové a lepenkové obaly obsahujúce vlnitú lepenku, môžu obsahovať najviac
30 % iných papierov a lepeniek z obalov.

1 05
.

Bežná vlnitá lepenka

Použité krabice a archy z vlnitej lepenky rôznej kvality, môžu obsahovať 10 % iných
papierov a lepeniek z iných obalov.

1 11
.

Deinking

Triedený grafický papier obsahujúci najmenej 80 % novín a časopisov. Obsah tlačiarenských
výrobkov nevhodných na odstránenie tlačiarenskej farby je obmedzený na 1,5%.

2 04 Silne potlačené biele odrezky
.

Silne potlačené biele odrezky s vrchnou vrstvou alebo bez nej najmä z drevitého papiera
bez obmedzenia lepidla.

2 05 Bežne triedený kancelársky papier
.

Papier typicky vytváraný v kanceláriách, drvený alebo nedrvený, s potlačou, môže
obsahovať farebné papiere s minimálnym obsahom 60 % bezdrevného papiera.

4 01
.

Nepoužitá lepenka a odrezky vlitého materiálu

Nepoužité krabice, archy a odrezky vlnitej lepenky s vrstvami sulfátového papiera a/alebo
skú obnej výstelky.

4 03 Použité vlnité sulfátové materiály
.

Použité krabice z vlnitej lepenky s vrchnými vrstvami zo sulfátu alebo skú obnej výstelky
majúce aspoň jednu vložku zo sulfátového materiálu.

5 03 Použité lepenkové obaly na nápoje
.

Použité lepenkové obaly na nápoje s plastovou vrstvou (s obsahom hliníka alebo bez
nej) obsahujúce minimálne 50 % hmotnostných vlákien.

5 05 Etikety
.

títky vyrobené z papierov pevných za mokra obsahujúci maximálne 1 % obsahu skla a
maximálne 50% vlhkosť bez ďal ích nepoužiteľných materiálov.

5 08 Dutinky
.

Drvené, sekané alebo nedrvené dutinky (trubice) z papierových roliek bez kovových
koncov.

