KGA

Inzameling op het recyclagepark

Wat
KGA staat voor Klein Gevaarlijk Afval. KGA
wordt door ILvA enkel op het recyclagepark
ingezameld.
Producten met deze symbolen op de verpakking
zijn zeker KGA! Ze mogen dus enkel naar het
recyclagepark worden gebracht.

Verpakkingen van KGA?
Ook de lege verpakkingen van KGA horen
bij het KGA. Uitzondering zijn die lege
verpakkingen van producten met deze
symbolen:
Die horen bij PMD.

Hoe KGA voorkomen?

Verf, lak, hars, vernis, inkt, lijm, siliconen, TL-lampen, spaarlampen, fotografische
vloeistoffen, zuren, basen, ontstopper, verfafbijter (décapant), chemische
producten, frietvet of -olie, fondueolie, smeerolie, afvalolie, cosmetica,
batterijtjes, autoaccu’s, boenwas en andere schoonmaakmiddelen, waspoeder,
brandstoffen, brandblusapparaten, droogkuis-producten, antivries, formol,
kwikthermometers, kwikschakelaars, röntgenfoto’s, pesticiden, injectienaalden
(in een speciaal containertje), rookmelders…
Lege verpakkingen die KGA-producten hebben bevat (bijvoorbeeld van verf en
motorolie), horen ook bij het KGA. Dit geldt niet voor de lege plastic flessen of
metalen verpakkingen van schoonmaakmiddelen, cosmetica en frituurolie (zij
mogen bij het PMD).

Wat mag zeker niet bij je KGA?
Vervallen geneesmiddelen moeten terug naar de apotheker.
Explosieven, wapens, munitie of obussen gevonden? Contacteer de politie (101)!
Gloeilampen horen bij de restfractie.

Schaf zo weinig mogelijk apparaten aan die op batterijtjes werken. Indien het
toch met batterijtjes moet, gebruik er dan die je kan opladen.

Inzamelregels en -tips

Zo breng je oude frituurolie naar het
recyclagepark

Verkies milieuvriendelijke verf op basis van water.

Het gebruik van de milieubox is in principe niet meer verplicht, maar kan nuttig
zijn voor het veilig opslaan en transporteren van beperkte hoeveelheden KGA.

Hou een oude fles
bij

Laat white spirit met verfresten bezinken en hergebruik de bovenste laag van
de vloeistof.
Koop biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Overweeg bij kleinere werkjes het gebruik van verfresten in plaats van een
nieuwe aankoop.

Bescherm jezelf en wees voorzichtig tijdens het laden en vervoeren van het KGA.

Gebruik navulbare verstuivers met een handpompje in plaats van wegwerpspuitbussen met drijfgas.

Injectienaalden kunnen ook bij het KGA
worden aanvaard, op voorwaarde dat
ze zijn opgeborgen in een speciaal, bij de
apotheker te verkrijgen geel containertje.

Stoom je behang af in plaats van een chemisch product te gebruiken. Dat is
beter voor het milieu en voor je eigen gezondheid.
Kijk je kladteksten eerst na op het scherm van je PC. Overweeg of iets wel echt
geprint moet worden. Zo bespaar je niet enkel papier maar ook inkt.
Stel de juiste temperatuur in als je frieten bakt, zo gaat de olie langer mee.
Bestrijd insecten met “grootmoeders” huismiddeltjes in plaats van met sterk
vervuilende pesticiden.
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Wat mag bij je KGA?

Frituurolie of -vetten of verfoplosmiddelen in de gootsteen kieperen is niet alleen
een aanslag op het watermilieu maar ook
op je afvoerleiding! Breng dit KGA naar
het recyclagepark!
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Giet frituurolie in
een oude fles
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Breng de fles naar
het recyclagepark
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