ÅTERVINNING AV KÄRL
Visste du att ett nytt SULO Citybac avfallskärl till största delen är tillverkat av
återvunnet material? Och att en stor del av det återvunna materialet kommer från
hushållsavfall som kapsyler, tvättmedelsflaskor, schampoflaskor, etc? Så när du
väljer ett SULO kärl gör du ett miljömedvetet val.
Därför kommer vi gärna och hämtar era uttjänta plastkärl. Men, för att uppnå vad
som är bäst för både miljö och ekonomi är det bra om ni vänder er till oss när ni
har minst 13,6 flakmeter bra staplad yta av kärl som ni har hanterat enligt
följande:
1. Kärlkropparna och locken ska separeras från all metall. Endast det
understa kärlet i stapeln får ha kvar hjulen.
2. Eventuell RFID chip skall separeras från kärlet.
3. Locken placeras i första hand i översta kärlet i en stapel. Om inte
detta är möjligt packas de på pall.
4. Övriga delar såsom hjul och hjulaxlar sorteras bort. Ska ej med till
återvinning.
5. För att minska miljöbelastningen är det viktigt att ni optimerar
staplingshöjden av kärl.
6. Observera att ingen metall får finnas på eller i kärlen vid hämtning.
(Förutom hjul och hjulaxlar på understa kärlet i varje stapel.) Kärlen
tippas i en kvarn som maler ner dem till flis. Om eventuella
metalldelar finns med i denna process kan kvarnen gå sönder.
När ni organiserat kärlen enligt ovan kontaktar ni oss på San Sac, vi är ett helägt
dotterbolag inom SULO gruppen.
7. Ni når kundsupporten på info@sansac.se eller telefon 013-13 04 20.
8. San Sac kundsupport bokar transport och organiserar hämtningen av
kärlen.
9. När vi sedan mottagit kärlen scannas materialet och vikten återvunnet
material säkerställs.
10. Utifrån steg 9 får ni en bekräftelse från oss om volym återvunnet material.
11. Ersättning för återvunnet material är per kg. Priset varierar beroende
på utbud och efterfrågan och specificeras vid varje hämtningstillfälle.
12. Materialet som återtas materialåtervinns (naturligtvis!). Intyg på detta kan
utfärdas på förfrågan.
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