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daar gaan we!
cloiq gaat aan de slag in onze wijk. Dat betekent dat we samen plastic gaan sparen
voor onze eigen slimme regenton. Maar let op, we willen uitsluitend het allerbeste,
schone plastic. Dat klinkt verwend maar heeft een reden. Alleen met het allerbeste
plastic maken we de allerbeste ton! En dat willen we.
Eigenlijk kunnen we maar twee soorten plastic gebruiken. Da’s lekker makkelijk:
HDPE en PP. HDPE doen we in de gele zak en PP in de rode zak. Maar hoe (onder)
scheiden we het een van het ander?

Wat wel?
HDPE

in de gele zak

PP

in de rode zak

(hoge dichtheid polyethyleen)

(polypropyleen)

Dikker, harder ondoorzichtig plastic.

PP is taai, hard en flexibel plastic. Het is vrij

Voorbeelden van HDPE producten zijn:

glanzend en enigszins vettig aanvoelend.
Voorbeelden van PP producten zijn:

• plastic melkpakken
• sapflessen

• bloempotjes

• emmers

• margarinekuipjes

• schampooflessen

• yoghurtbakjes

• stevig platic tassen

• opbergbakjes
• magnetronbakjes
• kledinghangers

Wat niet?
Het overige plastic gaat naar het restafval.
Daar wordt het vervolgens gebruikt voor minder hoogwaardige
producten zoals vuilniszakken en boodschappentasjes.

bij twijfel niet inhalen
Kom je er niet helemaal uit, check dan even cloiq.nl voor voorbeelden van
gefotografeerde producten waar we wel, en waar we niet op zitten te wachten…
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welk plastic is het?
Volg de stappen om er achter te komen of je plastic geschikt is voor cloiq.

Start
Is het product een folie

restafval

of plasticzak?

restafval

gele zak

Staat het recycling logo of
nummer op het product?

restafval
Is het product doorzichtig?

glashelder?
rode zak

Kun je het product buigen

restafval

zonder het te breken?

Bevat het product een

Maak het product schoon

beweegbaar, plastic scharnier?

en verwijder folies, deksels,

restafval

rode zak

doppen en etiketten.
Wordt het product wit op de
buiglijn wanneer je het buigt?

Heb je het soort plastic niet kunnen identificeren?
Gooi het dan voor de zekerheid toch bij het restafval.

Let op!
Zorg dat je product schoon is en dat eventuele etiketten of doppen zijn verwijderd
voor je het in de juiste zak stopt.
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