
Hävittäminen ja kierrätys 
 
Stanley Black & Deckerissä (SBD) sitoutumisemme ympäristön ja kestävän kehityksen erinomaisuuteen tuotteen koko 
elinkaaren ajan on toimintatapamme ydin, erityisesti ilmaston, jätteiden ja veden osalta. Toimitusketjussa kaikkien 
osapuolten on tehtävä osansa tuotteemme elinkaaren kaikissa vaiheissa – aina tuotteen suunnittelusta tuotteen käyttöön 
ja hallintaan elinkaaren päätyttyä. Tarkista paikallisen yhteisön/kunnan säännöksistä jätteiden käsittelyvaatimukset ja auta 
varmistamaan, että kierrätettävät materiaalit käytetään uudelleen tai kierrätetään asianmukaisessa kierrätysvirrassa. 
Tuotteidemme ja pakkaustemme mahdollisimman tehokas kierrätys auttaa suojelemaan planeettamme ja lapsiemme 
tulevaisuutta. 

Tuotteidemme ja komponenttiemme materiaalit (esim. akut) sisältävät tärkeitä raaka-aineita, ja ne tulee käsitellä oikein 
käyttöiän päätyttyä. Voit viedä ne viralliseen jätteenkeräykseen tai keräyksen järjestävälle jälleenmyyjälle. Käyttö- ja 
turvallisuusohjeet tulee hävittää vasta sitten, kun kyseinen tuote on poistettu käytöstä. 

Jos putket, pullot tai patruunat on täytetty vaarallisilla tai myrkyllisillä aineilla (öljy, rasva, muut kemikaalit) tai ovat 
joutuneet kosketuksiin niiden kanssa, nämä materiaalit on hävitettävä erilliskeräyksessä. Tarkista yhteisön/kunnan 
vastaavat jätehuoltomääräykset.   

Alla on yleiskatsaus Stanley Black & Deckerin käyttämiin materiaaleihin, mukaan lukien vastaavat materiaalikoodit ja 
niiden käyttöalueet. Materiaalikoodi löytyy joko suoraan pakkauskomponentin merkinnöistä, ulkoisesta pakkauksesta tai 
alla selitettynä. Pyri aina lajittelemaan eri materiaalikoodilla merkityt materiaalit ja pienennä niiden tilavuutta 
mahdollisimman hyvin, esimerkiksi hajottamalla ja taittamalla laatikot. 

Aina kun se on kohtuudella mahdollista, tarjoamme raaka-ainekoodit saataville jokaiseen saamaasi komponenttiin 
ostaessasi SBD-tuotteen. Alla on annettu näiden koodien ja peruskeräysreittien selitykset. Nämä tiedot auttavat sinua 
noudattamaan paikallisia kierrätysohjeita ja hävittämään eri osat sopivimmalla tavalla. Käyttöoppaat sisältävät lisätietoja 
parhaasta tavasta kierrättää täydelliset työkalut, joiden käyttöikä on päättynyt. 

Valitettavasti emme aina pysty merkitsemään komponentteja helposti luettavalla tavalla lisäämättä syntyvän jätteen 
määrää. Tällaisissa tapauksissa olemme antaneet lisätietoja tällä verkkosivustolla, jotta voit noudattaa paikallisia 
kierrätysohjeita näiden merkitsemättömien osien hävittämisestä. 

Materiaalikoodin yhteydessä näkyvä symboli toimii esimerkkinä sen ulkonäöstä. Muut esitykset, kuten kolmiota 
ympäröivät nuolet tai pyöristämättömät reunat, ovat myös mahdollisia. 

 
 

 

Symboli 
Materiaalikoodi 
Lyhenne - Numero 

Nimi Esimerkki 

 
PET - 1 Polyeteenitereftalaatti 

Vaahto, 
kuplapakkaukset, 
vannenauha 

 

PEHD - 2  
HDPE - 2 

Korkeatiheyksinen polyeteeni Putket, astiat 

 
PVC - 3 Polyvinyylikloridi 

Kuplapakkaukset, 
vinyylitaskut, putket, 
astiat, kutistekääre 

 

PELD - 4 
LDPE - 4 

Matalatiheyksinen polyeteeni 

Polypussit, putket, 
astiat, hihnat, kalvot, 
kutistekääre (esim. 
akkujen ympärillä) 

 
PP - 5 Polypropeeni 

Kuplapakkaukset, 
alustat, tiivistysteippi 
laatikossa, 
myyntihyllyillä 
myytävien tuotteiden 
muovipidike 

 
PS - 6 Polystyreeni Kiinnikkeet 

MUOVIELEMENTIT MUOVIKERÄYS



 

7 
(Muut) 

Kaikki muut muovit 
Pussit, alustat, 
kiinnikkeet 

 
ABS Akryylinitriilibutadieenistyreeni Täyttöalustat 

 
PA Polyamidi (nailon) Kääreet 

Merkitsemättömät osat - - 

Nippusiteet, vanteet, 
vaahtomateriaalit, 
siteet, kuminauhat, 
teippi 

 

 

Symboli 
Materiaalikoodi 
Lyhenne - Numero 

Nimi Esimerkki 

 
PAP - 20 Aaltopahvi (kartonki) 

Taitettavat laatikot ja muotoillut 
lahjarasiat 

 
PAP - 21 

Ei-aallotettu kuitulevy 
(kartonki) 

Päällystetyt kortit 

 
PAP - 22 Paperi 

Käyttöoppaat, esitteet, liitteet, 
läpipainopakkauskortit, 
tietokortit 

 

 

Symboli 
Materiaalikoodi 
Lyhenne - Numero 

Nimi Esimerkki 

 
FE - 40 Teräs Vanteet, metallilavat 

 
ALU - 41 Alumiini Metallipurkit 

 

 

Symboli 
Materiaalikoodi 
Lyhenne - Numero 

Nimi Esimerkki 

 
FOR - 50 Puu Puupelletit, laatikot 

 
FOR - 51 Korkki  

 

 
Materiaalikoodi 
Lyhenne - Numero 

Nimi Esimerkki 

TEX - 60 Puuvilla Ripustuslanka tarroihin 

TEX - 61 Juutti  

C/* - 80 Paperi ja erilaiset metallit  

C/* - 81 Paperi ja muovi Kuplapakkaus  

C/* - 82 Paperi ja kuitulevy/alumiini  

C/* - 83 Paperi ja kuitulevy / tinattu teräspelti  

C/* - 84 Paperi ja pahvi/muovi/alumiini  

C/* - 85 
Paperi ja kuitulevy / muovi / alumiini / tinattu 
teräspelti 

 

C/* - 90 Muovit/alumiini  

C/* - 91 Muovi / tinattu teräspelti Käsivaraiset kiinnitysvälineet 

PAPERIELEMENTIT PAPERIKERÄYS

METALLIELEMENTIT ALUMIINI- tai METALLIKERÄYS

PUUELEMENTIT ERILLISKERÄYS

KOMPOSIITTIELEMENTIT SEKAISET / LAJITTELUMATON JÄTTEEN KERÄYS



C/* - 92 
Muovi / erilaiset metallit 

Pakkaushihna metallipuristimella,  
muovinen nippuside 
metallivahvikkeella 

C/* - 95 Lasi/muovi  

C/* - 96 Lasi/alumiini  

C/* - 97 Lasi / tinattu teräspelti  

C/* - 98 Lasi / erilaiset metallit  

Huomautus: * pääkomponentin lyhenne 

 


