EKOZNAKI na opakowaniach
EKOZNAKI znajdujące się na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do segregacji.
Jedno spojrzenie na znak wystarczy, aby ocenić czy opakowanie produktu jaki chcemy kupić jest przyjazne dla nas i
dla środowiska, czy można je powtórnie wykorzystać, czy nie będzie ono miało negatywnego wpływu na nasze bliskie
jak i dalsze otoczenie. Warto nie tylko poznać znaczenie znaków na opakowaniach, ale i korzystać z tej wiedzy w życiu
codziennym.

Znak Aluminium (alu) oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonany jest z aluminium.

Znak Błękitny Anioł produkty z tym znakiem mają lepszą charakterystykę środowiskową od
innych artykułów z tej grupy towarów. W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych
składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę hałas
oraz możliwości powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.
Znak CE oznacza, że wyrób jest zgodny z normami Unii Europejskiej i podstawowym kryterium
przyz- nawania znaku jest bezpieczeŇstwo i zdrowie użytkownika. Oznakowanie CE jest formą
deklaracji producenta, że wyrób spełnia wymagania mających do niego zastosowanie dyrektyw
Nowego Podejścia. Oznaczenie jest obowiązkowe u musi być umieszczone na wyrobie przed
wprowadzeniem go na rynek.
Znak Dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na
odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.
Margerytka występuje na produktach, które nieznacznie wpływają na jakoś środowiska,
stosowany w krajach UE. Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenie środowiska na
etapie: pozyskiwania surowców pierwotnych, produkcji, pakowania i transportu, użytkowania
produktu oraz jego utylizacji. Znak Oil mówi, że olej, z którym mamy do czynienie nadaje się do
recyklingu.
Znak Ozon friendly informuje, iż produkty nim opatrzone nie zawierają gazów typu
chloro-fluoro-carbon powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową. Kontrolą
używania znaku zajmują się organizacje konsumenckie.
Znak Zielony Punkt (Der Grune Punkt) oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został wkład
finansowy na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań, utworzonej zgodnie z zasadami
określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62i obowiązującymi w danym kraju przepisami
prawa.

Znak Szklany oznacza, że to opakowanie szklane nadaje się do ponownego wykorzystania.

Znak Recykling (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do ponownego
wykorzystania aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach
papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium.
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