RMA-Schadstoffmobil:
Neler atılamaz?
Flüoresan lambalar, enerji tasarruflu lambalar ve LED lambaları
Flüoresan lambalar, enerji tasarruflu lambalar ve
LED lambaları elektrik kanunu kapsamında ele alınırlar. Bu lambalar evde kullanıcılar tarafından ve satıcıları tarafından belediyelerin değerli madde „teslim
alma noktalarına“ verilirler. Bu konuda daha ayrıntılı
bilgiler için çöp danışmanına başvurulması mümkündür. nşaat malzemesi satış mağazalarının çoğu
kullanılmış lambaları geri almaktadır. Ticari amaçlı
toplama yerlerinin listesi, Lightcycle Retourlogistik
und Service GmbH kuruluşunun bu internet sayfasında sunulmaktadır: www.lightcycle.de.
Schadstoffmobil artık flüoresan ve enerji tasarruflu
lambaları ve LED lambalarını kabul etmemektedir.

Gaz tüpleri ve CO2 kartuşları ve
diğer

Püskürtme ve basınç yapıcı gaz tüpleri ve CO2
kartuşları, satın alındıkları ticari kuruluş üzerinden
geri dönüşüm sisteminden yararlanılarak geri verilmelidir. Eski ve içinde ne olduğu bilinmeyen sıkıştırılmış gaz tüplerinin atılması söz konusu olduğunda,
lütfen RMA GmbH kuruluşuna başvurunuz.

Havai fişek, cephane ve patlayıcı
maddeler atılması için başvurulacak yerler
Üreticilere, polis makamlarına
Hessisches Landeskriminalamt
(Hessen Eyalet Kriminal Müdürlüğü)
Tel: 0611/83-0
Kampfmittelräumdienst
(Savaş Maddeleri Temizleme Dairesi)
Regierungspräsidium Darmstadt
Tel: 06151/12-6501, -6502, -6503

Kimyasal ve biyolojik savaş
maddeleri veya harp gazı bulunması durumunda başvuru yeri

Zararlı madde toplanması: Kabul şartları

Kampfmittelräumdienst (Savaş Maddeleri
Temizleme Dairesi), Regierungspräsidium
Darmstadt, Tel: 06151/12-6501, -6502, -6503

Enfeksiyonlu çöpler
Enfeksiyonlu çöpler, Schadstoffmobil tarafından
kabul edilmezler. Fakat her kanlı plaster, iğne veya
kanül „enfeksiyonlu çöp“ sayılmaz. ğneler ele batmayacak şekilde kapalı ve sert uygun kaplar içerisinde ev çöpüne atılabilirler. Büyük miktarda enfeksiyonlu madde veya özel kullanımdan kaynaklanan
enfeksiyonlu şüpheli çöp veya maddeler, ancak bu
konuda uzman firmalar tarafından alınıp atılmalıdır.
Bu konuda daha etraflı bilgileri RMA GmbH kuruluşundan edinebilirsiniz.

Radyoaktif çöp atılması için
başvuru yeri

Hess. Landesamt für Umwelt und Geologie
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle
(Eyalet Radyoaktif Çöp Toplama Yeri)
Ludwig-Mond-Straße 33, 34121 Kassel
Tel.: 0561/2000-0 veya -176

Asbestli çöpler, kimyasallara
bulaşmış eski odunlar ve cam
yünü, madeni yün gibi suni elyaf
Bu tür maddeler iş emniyeti sebebiyle veya büyük
boyutları dolayısıyla Schadstoffmobil tarafından alınamaz. Bu tür maddelerin atılması ve teslimatı için
başvuru yerleri şunlardır:
Deponiepark Flörsheim-Wicker
Wertstoffhof, An der B40, 65439 Flörsheim
Tel.: 06145/9260-0 veya -3530
Deponiepark Brandholz, Wertstoffhof, Brandholz 1,
61267 Neu-Anspach, Tel.: 06081/4425-0 veya -11
Söz konusu tarihler, yerler ve özel atıklar konusunda
daha etraflı bilgileri www.rmaof.de internet sayfasından veya yerel idare merkezinizden edinmeniz
mümkündür.

Rhein-Main Abfall GmbH
Personelimiz tarafından
şahsi bilgilendirme:
Bay Remmele

069/80052-140
K.Remmele@rmaof.de

Bayan Freund

069/80052-142
M.Freund@rmaof.de

Bayan Tan

069/80052-144
G.Tan@rmaof.de

Fax

069/80052-292

Rhein-Main Abfall GmbH
Ludwigstraße 44
63067 Offenbach
Telefon: 069/80052-0
Telefax: 069/80052-299
info@rmaof.de
www.rmaof.de

Rhein-Main Abfall GmbH kuruluşunun Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis ve Kreis
Offenbach Kaymakamlık Bölgelerinde ve de
Stadt Offenbach ve Stadt Maintal Belediyeleri
Bölgelerinde küçük boyutlarda özel çöp toplanmasına ilişkin bilgi broşürüdür.

RMA-Schadstoffmobil: Neden?
Özel çöpler zararlı maddeler içerir. Bundan dolayı
amaç, zararli maddeleri ev çöpünden ayırmaktır.
Hessen Eyaleti Çöp Hukukuna göre konut hanelerinden ve küçük ölçekli işletmelerden kaynaklanan
az miktarlarda özel çöplerin toplanıp atılması
konusunda mahalli idareler ve onun alt birimleri
yetkilidir. Özel çöpler, ev çöplerinden ve
„Sperrmüll“ denilen havaleli çöplerden ayrı olarak toplanır. Bu işlem Hessen Eyaletinde hemen
hemen tamamiyle Schadstoffmobil (zararlı madde
toplama aracı) yardımıyla gerçekleştirilir.
Main-Taunus, Hochtaunus ve Offenbach Kaymakamlık Bölgelerinde ve Offenbach ve Maintal
şehirlerindeki belediyelerde bu görev Rhein-Main
Abfall GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilir:
Bu amaçla şunlar hizmettedir: RMA – Schadstoffmobil araçları ve ayrıca şu sabit atık toplama yerleri: Recyclinghof Wicker (Main-Taunus-Kreis),
Wertstoffhof der Stadt Offenbach (sadece
Offenbach’ta oturanlar için) ve Recyclinghof
Brandholz (Hochtaunuskreis).
Toplanan özel çöplerin değerlendirilmesi ve
imhası HIM GmbH Biebesheim tarafından yapılır.

RMA-Schadstoffmobil:
Kimler için ve nasıl?
Bünyelerinde yılda 500 kg ağırlıktan az özel çöp
oluşan konut hanesi, hizmet kuruluşları ve
küçük ölçekli ticarethaneler içindir.
Çöp oluşturan konut hanesi, ticarethane ve
toplama günü başına azami 100 kg veya
100 Litre (bidonun dış hacmi) çöp verilebilir.
50 kg veya 50 litre üzerindeki çöpler için lütfen
telefonla önceden haber veriniz.
Atılacak kap veya bidonların azami hacmi
20 litre üzerinde olmamalıdır, yakıcı sıvıların
kaplarının hacmi 10 litre sınırını geçmemelidir.
Özel çöpler mümkün mertebe sıkıca kapalı orjinal ambalaj ve eski kabında geri verilmelidir.

RMA-Schadstoffmobil:
Neler atılabilir?

Eski yağlar, eski ilaçlar, evde
kullanımlık piller, taşıt aküleri

Ağaç koruma maddesi, Ağartma maddeleri,
Amonyak, Antifriz, Asit, Boru temizleme maddeleri, Boya, Civalı termometre, Çift kademe yapıştırıcılar, Çözücüler, Dezenfekte maddeleri, Fırın
temizleme maddeleri, Film banyosu, Güveden
koruyucu maddeler, Haşere ilacı, nceltici,
Kızartma yağı, Kireç çözücüler, Kozmetik madde,
Lavga, Leke temizleyici, Metal temizleme maddeleri, Nebat koruma ilacı, Ocak temizleyici, Pastan
koruma maddesi, Soğuk temizleyici, Spray kutusu, Terebentin, Tespit banyosu, Tutkal, Tuvalet
temizleyici, Vernik, Yağ filtresi, Yakıcı maddeler,
Yangın söndürücü, Yıkama benzini, Zamk.

Bu tür çöpler öncelikle bu maddelerin satış yerlerinde veya yerel idarelerin bu maddeleri toplama noktalarında teslim edilmelidirler. stisnai durumlarda konutlarda oturanların bu tür çöpleri de
Schadstoffmobil denilen zararlı madde toplama
aracına vermeleri mümkündür.

(Çöp konusunda açıklamalı bilgileri internet
sayfamızdan edinebilirsiniz.)

Damlamayan ve içleri sıyırma temizlenmiş kap
ve bidonlar özel çöp sayılmaz. Bunlar sarı
bidon (sarı torba) veya atık çöp bidonuna
atılmalıdır. stisna: Motor yağı artığı bulunan
küçük bidon, teneke veya plastik kutular.
Emniyet sebebiyle özel çöplerin doğrudan
Schadstoffmobil uzman personeline teslim
edilmesi gerekir.
Çöpler asla anonim ve gizli atılmamalıdır.

Dağılıcı boyalar

Toplama personelimiz, ayırma ve düzenleme
işlem ve zamanları dahil, günde birkaç toplama
yapmaktadır. Toplamanın bitmesine az bir
zaman kala ve çok sıkışma söz konusu olduğunda, özel çöplerin illaki o gün alınması söz
konusu olamaz.

Sertleşmiş ve az miktarda macunlaşmış dağılıcı
boyalar, ev çöpüne katılarak atılabilirler.

Toplama bölgesinde tahsis edilmiş her toplama
tarihinden faydalanabilirsiniz.

Okullardan, laboratuvarlardan
ve eczanelerden kaynaklanan
kimyasal maddeler
Atım tarihini belirlemek için bu atıkların cinsini
ve miktarını RMA GmbH kuruluşuna önceden
bildirmek gereklidir.

