
Bortskaffelse og genbrug 
 
Hos Stanley Black & Decker (SBD) er vores forpligtelse til fortrinlighed inden for miljø og bæredygtighed gennem hele 
vores produktlivscyklus fortsat afgørende for den måde, vi driver virksomhed på, især i forhold til klima, affald og vand. 
Gennem hele vores produktlivscyklus – fra produktdesign til produktanvendelse og bortskaffelseshåndtering – skal alle i 
forsyningskæden spille deres rolle. Kontrollér bestemmelserne i dit lokalsamfund/din kommune for affaldshåndteringskrav, 
og hjælp med at sikre, at genanvendelige materialer genbruges eller genanvendes ved at placere dem i den relevante 
genbrugsstrøm. En så effektiv genbrug af vores produkter og emballage som muligt hjælper med at passe på Jordens og 
vores børns fremtid. 

Materialer fra vores produkter og komponenter, såsom batterier, indeholder vigtige råmaterialer og skal også håndteres 
korrekt, når deres levetid udløber. Disse kan afleveres til et officielt affaldscenter eller hos en deltagende forhandler. 
Brugs- og sikkerhedsinstruktioner bør kun bortskaffes, når det tilsvarende produkt ikke længere er i brug. 

Hvis rør, flasker eller patroner er blevet fyldt med farlige eller giftige stoffer (olie, fedtstof, andre kemikalier) eller er 
kommet i kontakt med dem, skal disse materialer bortskaffes separat. Kontrollér dit lokalsamfunds/din kommunes 
tilsvarende bestemmelser for bortskaffelse af specialaffald.   

Herunder er der en oversigt over de materialer, der anvendes hos Stanley Black & Decker, inklusive tilsvarende 
materialekode og deres anvendelsesområder. Materialekoden er enten direkte markeret på emballagekomponenten, 
beskrevet på den ydre emballage eller forklaret nedenfor. Du bedes altid forsøge at adskille forskellige materialer, der er 
identificeret med en forskellig materialekode, og at reducere rumfanget så meget som muligt, for eksempel ved at bryde 
kasser ned og folde dem op. 

Hvor det er muligt og inden for rimelighedens grænser, gør vi råvarekoderne tilgængelige på hver komponent, du 
modtager, når du køber et SBD-produkt. Disse koder, og grundlæggende ruter for indsamling, de bør følge, er forklaret 
nedenfor. Disse oplysninger vil hjælpe dig med at følge dine lokale retningslinjer for genbrug og med at bortskaffe disse 
forskellige dele på den mest hensigtsmæssige måde. Brugervejledninger indeholder yderligere oplysninger om, hvordan 
komplette værktøjer, der har nået slutningen af deres levetid, genbruges bedst muligt. 

Desværre er det ikke altid muligt for os at mærke komponenter på en måde, der både er let at læse, og som ikke er med 
til at øge mængden af affald. I disse tilfælde har vi angivet yderligere oplysninger på dette websted for at give dig 
mulighed for at følge dine lokale genbrugsretningslinjer vedrørende bortskaffelse af affald for disse umærkede dele. 

Symbolet vist med materialekoden er et eksempel på, hvordan det kan se ud. Andre repræsentationer, såsom pile, der 
omgiver en trekant, eller ikke-afrundede kanter, er også mulige. 

 
 

 

Symbol 
Materialekode 
Forkortelse - Nummerering 

Navn Eksempel 

 
PET - 1 Polyethylen terephthalat Skum, blistere, klæbebånd 

 

PEHD - 2  
HDPE - 2 

Polyethylen med høj 
densitet 

Rør, spande 

 
PVC - 3 Polyvinyl chlorid 

Blærer, vinylpunge, rør, 
spande, krympefolie 

 

PELD - 4 
LDPE - 4 

Polyethylen med lav 
densitet 

Polyposer, rør, spande, 
stropper, folier, krympefolie 
(f.eks. omkring batterier) 

 
PP - 5 Polypropylen 

Blistere, bakker, 
forseglingstape på karton, 
plastikholder til produkter, 
der sælges på salgshylder 

 
PS - 6 Polystyren Indlæg 

 

7 
(Andet) 

Alt andet plast Poser, bakker, indlæg 

PLASTELEMENT(ER) PLASTINDSAMLING



 
ABS 

Acrylonitril butadien 
styren 

Påfyldningsbakker 

 
PA Polyamid (nylon) Kabelbindere 

Umærkede dele - - 

Kabelbånd, 
omsnøringsbånd, 
skummaterialer, bindebånd, 
elastikker, tape 

 

 

Symbol 
Materialekode 
Forkortelse - Nummerering 

Navn Eksempel 

 
PAP - 20 Bølgepap (karton) 

Foldet karton og formede 
gaveæsker 

 
PAP - 21 

Pap, der ikke er 
bølget (karton) 

Skinkort 

 
PAP - 22 Papir 

Instruktionsvejledninger, foldere, 
tillægsark, blisterkort, 
indstikskort 

 

 

Symbol 
Materialekode 
Forkortelse - Nummerering 

Navn Eksempel 

 
FE - 40 Stål Omsnøringsbånd, metalpaller 

 
ALU - 41 Aluminium Metaldåser 

 

 

Symbol 
Materialekode 
Forkortelse - Nummerering 

Navn Eksempel 

 
FOR - 50 Træ Træpalle, kasser 

 
FOR - 51 Kork  

 

 
Materialekode 
Forkortelse - 
Nummerering 

Navn Eksempel 

TEX - 60 Bomuld Hængetråd på mærkesedler 

TEX - 61 Jute  

C/* - 80 Papir og diverse metaller  

C/* - 81 Papir og plast Blister  

C/* - 82 Papir og fiberplade/aluminium  

C/* - 83 Papir og fiberplade/blik  

C/* - 84 Papir og pap/plast/aluminium  

C/* - 85 Papir og fiberplade/plast/aluminium/blik  

C/* - 90 Plast/Aluminium  

C/* - 91 Plast/blik Håndværktøjer til reparation 

C/* - 92 

Plast/diverse Metaller 

Emballeringsbånd med 
metalklemme, kabelbinder 
fremstillet af plast med 
metalforstærkning 

PAPIRELEMENT(ER) PAPIRINDSAMLING

METALELEMENT(ER) ALUMINIUM- eller METALINDSAMLING

TRÆELEMENT(ER) SÆRSKILT INDSAMLING

KOMPOSITELEMENT(ER) BLANDET/USORTERET AFFALDINDSAMLING



C/* - 95 Glas/plast  

C/* - 96 Glas/aluminium  

C/* - 97 Glas/blik  

C/* - 98 Glas/diverse Metaller  

Bemærk: * forkortelse af hovedkomponenten 

 


