
Verwijdering en recycling 
 
Bij Stanley Black & Decker (SBD), blijft onze toewijding aan uitmuntendheid op het vlak van milieu en duurzaamheid 
gedurende onze productcyclus, cruciaal voor de manier waarop we werken, in het bijzonder ten aanzien van klimaat, afval 
en water. Gedurende onze productcyclus—van productontwerp tot productgebruik en beheer op het einde van de 
levensduur, moet iedereen die deel uitmaakt van de toeleveringsketen zijn steentje bijdragen. Bekijk de bepalingen van 
uw lokale gemeenschap/gemeente met betrekking tot vereisten inzake afvalbeheer en help om ervoor te zorgen dat 
recyclebare materialen hergebruikt of gerecycled worden, door ze in de gepaste recyclingketen te brengen. Onze 
producten en verpakking zo effectief mogelijk recyclen, helpt om de toekomst van onze planeet en onze kinderen te 
beschermen. 

Materialen van onze producten en onderdelen zoals accu's, bevatten belangrijke grondstoffen en moeten op het einde 
van hun levensduur ook juist beheerd worden. Ze kunnen naar een officieel inzamelcentrum of een deelnemende 
handelaar gebracht worden. De bedienings- of veiligheidsinstructies mogen alleen weggegooid worden wanneer het 
product waar ze bij horen niet langer in gebruik is. 

Als slangen, flessen of patronen met gevaarlijke of giftige stoffen werden gevuld (olie, vet, andere chemicaliën) of ermee 
in contact zijn gekomen, moeten deze materialen afzonderlijk verwijderd worden. Bekijk de overeenstemmende 
regelgeving inzake speciaal afval van uw gemeenschap/gemeente.   

Hieronder vindt u een overzicht van de materialen die bij Stanley Black & Decker gebruikt worden, met inbegrip van het 
materiaalcode en hun toepassingsgebieden. De materiaalcode kan gevonden worden rechtstreeks op de verpakking van 
het onderdeel, beschreven op de buitenverpakking of daaronder uitgelegd. Probeer altijd om verschillende materialen, die 
worden aangegeven door een verschillende materiaalcode, te scheiden en het volume zoveel mogelijk te verminderen; 
vouw bijvoorbeeld dozen samen. 

Indien redelijkerwijs mogelijk, maken we de grondstoffencodes zichtbaar op elk onderdeel dat u ontvangt wanneer u een 
SDB-product koopt. Die codes en de basis verzameltrajecten die ze zouden moeten volgen, worden hieronder uitgelegd. 
Deze informatie zal u helpen om uw plaatselijk richtlijnen inzake recycling te volgen en deze verschillende onderdelen op 
de meest gepaste manier weg te gooien. Gebruikershandleidingen bevatten aanvullende gegevens over de beste manier 
om volledig gereedschapsstukken die het einde van hun levensduur bereikt hebben, te recyclen. 

Jammer genoeg kunnen we onderdelen niet altijd markeren op een manier die gemakkelijk om lezen is en niet voor meer 
afval zorgt. In zulke gevallen, geven we aanvullende gegevens op de website, zodat u uw plaatselijke richtlijnen voor 
recycling kunt volgen bij het weggooien van deze niet gemarkeerde onderdelen. 

Het symbool dat met de materiaalcode wordt weergegeven, dient als een voorbeeld van het uitzicht. Andere 
voorstellingen, zoals pijlen in een driehoek of niet afgeronde randen, zijn ook mogelijk. 

 

 

Symbool 
Materiaalcode 
Afwijking - Nummering 

Naam Voorbeeld 

 
PET - 1 Polyethyleen terephthalaat 

Schuim, bubbelfolie, 
verpakkingstape 

 

PEHD - 2  
HDPE - 2 

Hoge-dichtheid polyethyleen Slangen, emmers 

 
PVC - 3 Polyvinylchloride 

Bubbelfolie, vinyl mapjes, 
slangen, emmers, 
krimpfolie 

 

PELD - 4 
LDPE - 4 

Lage-dichtheid polyethyleen 

Polybags, slangen, 
emmers, riemen, folies, 
krimpfolie (zoals rond 
accu's) 

 
PP - 5 Polypropyleen 

Bubbelfolie, bakken, 
afdichtingstape op het 
karton, plastic houder of 
producten verkocht op 
winkelrekken 

 
PS - 6 Polystyreen Inlegvellen 

PLASTIC ELEMENT(EN) PLASTIC INZAMELING



 

7 
(Andere) 

Alle andere kunststof 
materialen 

Zakken, bakken, 
inzetstukken 

 
ABS 

Acrylonitriel-butadieen-
styreen 

Opvulbakken 

 
PA Polyamide (Nylon) Klembandjes 

Niet gemarkeerde 
onderdelen 

- - 
Klembandjes, 
omsnoering, schuim, 
bandjes, elastiek, tape 

 

 

Symbool 
Materiaalcode 
Afwijking - Nummering 

Naam Voorbeeld 

 
PAP - 20 

Gegolfde vezelplaat 
(golfkarton) 

Opvouwbare kartonnen dozen 
en voorgevormde 
cadeauverpakkingen 

 
PAP - 21 

Niet-gegolfde 
vezelplaat (dun karton) 

Kaarten met afbeeldingen en 
logo's 

 
PAP - 22 Papier 

Instructiehandleidingen, 
brochures, bijlagen, 
bubbelfoliekaarten en 
inlegkaarten 

 

 

Symbool 
Materiaalcode 
Afwijking - Nummering 

Naam Voorbeeld 

 
FE - 40 Staal 

Omsnoering, metalen 
pallets 

 
ALU - 41 Aluminium Blikjes 

 

 

Symbool 
Materiaalcode 
Afwijking - Nummering 

Naam Voorbeeld 

 
FOR - 50 Hout Houten pallets, dozen 

 
FOR - 51 Kurk  

 

 
Materiaalcode 
Afwijking - Nummering 

Naam Voorbeeld 

TEX - 60 Katoen Ophangdraad aan tags 

TEX - 61 Jute  

C/* - 80 Papier en allerlei materialen  

C/* - 81 Papier en plastic Bubbelfolie  

C/* - 82 Papier en vezelplaat/aluminium  

C/* - 83 Papier en vezelplaat/blik  

C/* - 84 Papier en karton/plastic/aluminium  

C/* - 85 Papier en vezelplaat/plastic/aluminium/blik  

C/* - 90 Plastic/aluminium  

C/* - 91 Plastic/blik Handgereedschap 

PAPIEREN ELEMENT(EN) PAPIERINZAMELING

METALEN ELEMENT(EN) ALUMINIUM of METAAL INZAMELING

HOUTEN ELEMENT(EN) APARTE INZAMELING

COMPOSIET ELEMENT(EN) INZAMELING GEMENGD / NIET GESORTEERD AFVAL



C/* - 92 
Plastic/allerlei metalen 

Verpakkingsband met metalen 
klem, klembandje gemaakt van 
plastic met metalen versteviging 

C/* - 95 Glas/plastic  

C/* - 96 Glas/aluminium  

C/* - 97 Glas/blik  

C/* - 98 Glas/allerlei metalen  

Opmerking: * afkorting van het belangrijkste onderdeel 

 


